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KALBİMİZ
KAZANDI!KAZANDI!

"Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenenen International CSR Excellence 
Awards'ta Enerjimi Koruyorum Sosyal Sorumluluk projemiz ile

"En iyi Enerji Yönetimi" ödülünü kazandık.

2010 yılından bu yana “Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!” sloganıyla sürdürdüğümüz 
projede 14 ilde, 550 okulda 250.000’den fazla öğrenciye ulaştık.

Enerji Verimliliği Eğitimleri ile çocuklarımız, enerji tasarrufu ve çevre konusunda bilinç kazanıyor, 
sürdürülebilir büyümenin küçük elçileri ve geleceğin enerji koruyucuları oluyor.
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Dijitalleşme… 

Hayat artık dijital ya da dijital 
hayat daha doğru… Her 
şeyin dijitalleştiği bu çağda 
soyut düşünce ve inovatif 
çalışmalara uzak kalan, kendini 
yenileyemeyen sektörlerin etkisi 
günden güne azalıyor. 

Binlerce ton üretim yapmaktansa 
parmak ucu kadar dijital teknoloji 
ürünleri üretmenin kârlı, mikron 
ölçekte üretimlerin daha 
kârlı olduğu zaman diliminde 
dijitalleşmeden uzak kalan 
sektörler ve markalar yok olma 
yolunda. Dijitalleşme elektrik 
sektörü için de bir o kadar önemli.  
Elektrik sektörü hayatın kalbinde 
ve müşteri odaklı bir sektör 
olduğu için dijitalleşmenin en 
çok ihtiyaç duyulduğu alanların 

başında geliyor. Hem teknik 
kalite ve enerji sürekliliği, hem de 
müşteri memnuniyeti alanında 
müthiş kolaylıklar sunabilecek 
olan dijital uygulamalar elektrik 
şirketleri tarafından yavaş yavaş 
kullanılmaya başladı. 

Dergimizin bu sayısında elektrik 
şirketlerinin dijital çağa ayak 
uydurmak için neler yaptığını, 
sektörün dijital dünyadaki yönünü 
ve yenilikleri işledik. Eski hantal 
şişman dünyadaki hızlı, sportif, 
atletik dünyaya dönüşüm baş 
döndürücü seviyede. Bu hıza 
ayak uydurmak ve dijitalleşme ise 
bir seçim değil, zorunluluk... 



ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info

@ www.ekesinti.info
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verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu 
yüzden enerji sektöründe dijitalleşmenin 
en çok faydalanılacağı alanların 
başında enerji verimliliği karşımıza 
çıkıyor. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi 
yenilenebilir kaynakların şebekeye 
kusursuz entegrasyonunun sağlanması 
için dijitalleşmenin unsurlarından en üst 
seviyede faydalanılması kaçınılmaz hale 
geliyor. 

Diğer taraftan enerji sisteminin 
dijitalleşmesi ve akıllı şebekelerin ortaya 
çıkması ile birlikte tüketiciler enerji 
kullanımı üzerinde daha fazla kontrole 
sahip olurken, enerji verimliliği de 
artırılmış oluyor.

Enerji verimliliğinden sonra 
dijitalleşmenin elektrikli araçlar alanında 
da, şarj olurken şebekeden çektikleri güç 
göz önünde bulundurulduğunda önemli 
etkileri olacağı açıkça gözlemleniyor.

İnsan hayatının artık neredeyse 
hava kadar, su kadar vazgeçilmez 
bir parçası haline gelen ve birkaç 
saniyelik kesintisinde bile hayatımızın 

Değerli Işığın İzi Okuyucuları;

Bugün baktığınızda hayatlarımıza 
teknolojinin girmediği bir alan neredeyse 
kalmadı...

İletişim kurma şeklimizden alışveriş 
yapma şeklimize, fatura ödemelerinden 
bankacılık işlemlerimize kadar 
hayatımızın her anında kendini 
hissettiren dijitalleşme ile önceden 
daha fazla zaman ve enerjimizi ayırarak 
yaptığımız işleri bugün saniyeler 
içinde yerimizden bile kalkmadan 
halledebiliyoruz.

Günlük yaşantımızı bu denli saran 
dijitalleşme, üretimden ulaşıma, 
sağlıktan eğitime kadar sektörleri de 
etkisi altına almış durumda...

Dijitalleşme, şimdiye kadar tüm 
endüstriyel devrimlerin anahtar sektörü 
olarak görülen enerji sektörünün de 
üretim, iletim, dağıtım, perakende 
satış ve tüketim olmak üzere tüm 
bileşenlerinde kendini gösteriyor.

Enerji kaynaklarının sınırlı, enerji talebinin 
sonsuz olması enerjinin her alanda 

durduğu elektriğin tüketicilere kesintisiz 
bir şekilde ulaştırılması ve kesinti 
durumlarına en hızlı şekilde müdahale 
edilmesinde de şüphesiz dijitalleşmenin 
yadsınamaz bir rolü bulunuyor. Elektrik 
dağıtım sektörünün neredeyse tüm 
faaliyet bölgelerinde kullanılan SCADA 
sistemleri ile artık şebekede daha 
fazla alana uzaktan müdahale ederek 
kısa sürede daha çok kullanıcıya 
ulaşabiliyoruz. 

Sektör olarak gelecek dönem 
stratejilerimizin temeline aldığımız 
teknoloji yatırımlarımız sayesinde, 
her geçen gün daha fazla sürecimizin 
dijitalleşeceği bir vizyonu paylaşıyoruz.

Bu sayımızda yukarıda sektörümüz 
için önemini izah etmeye çalıştığım 
dijitalleşme adına şirketlerimiz tarafından 
yapılan çalışmaları, bilgilendirici 
infografikleri ve ELDER olarak son 
dönemde yer aldığımız sektör 
etkinliklerini bulacaksınız.

Şimdiden keyifli okumalar diliyorum…





“ENErjİ TüKETİcİ ZİrvEsİ” BAKAN DöNmEZ’İN 
KATılımıylA ANKArA’DA GErçEKlEŞTİrİlDİ
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Açılış konuşmasında bakanlığın 
tüketicilerle ilişkilerde izleme, 
denetim ve iletişimden oluşan 
üç ayaklı bir stratejisi olduğunu 
ve kurumlara gelen öneri ile 
şikayetleri her ay izlediklerini 
belirten Dönmez, şöyle konuştu: 
“Bunları düzenli olarak konularına 
göre raporluyor, sorunların 
hangi konularda yoğunlaştığını 
tespit ediyoruz. Bu yılın ilk 10 
ayında sadece CİMER’e elektrik 
ve doğalgaz ile ilgili yaklaşık 34 
bin başvuru geldi. Bilgi edinme 
ve kurumlarımıza gelen diğer 
başvurular bu rakamın dışında. 
Tüketicilerimizin rahatsız 
olduğu yerlerde düzenlemeler 
yapıyoruz. Hizmet kalitesinin 
artması için Türkiye’yi diğer 
ülkelerle kıyaslıyoruz. Tüketici 
refahını dengede tutmaya 
çalışıyoruz. Özellikle Avrupa’da 
her ay yayınlanan Avrupa 

başkentlerindeki elektrik ve gaz 
konut fiyatlarını istisnasız takip 
ediyoruz. Ankara, kilovatsaat 
başına 2,1 avro/cent olan gaz 
bedeli ile 1 Ekim’deki fiyatlarla 
bile Avrupa’nın en ucuz gaz satışı 
yapılan başkenti durumunda.”

Avrupa’da Mart 2017’den bu 
yana elektrik, Eylül 2017’den 
bu yana da gaz fiyatlarının 
arttığına işaret eden Dönmez, 
“Türkiye hala Avrupa’da en 
düşük üçüncü elektrik fiyatına 
sahip ülke. Satın alma paritesi ile 
düzeltme yapılsa da Makedonya, 
Litvanya, Bulgaristan gibi 
ülkelerin de altında bir elektrik 
fiyatına sahibiz. Akaryakıtta da 
benzer durumlar söz konusu. 
Türkiye, benzin fiyatlarında 
Rusya, Belarus ve Moldova’nın 
arkasından Avrupa’da en 
ucuz benzinin satıldığı ülke.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Enerji Tüketici Zirvesi”, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB) ve 
Ticaret Bakanlığı’nın 
işbirliği ile 16 Ekim Salı 
günü Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nda 
gerçekleştirildi. Zirveye 
kamu, özel sektör, sivil 
toplum kuruluşları ve 
tüketici birlikleri gibi 
paydaşlardan çok sayıda 
üst düzey yönetici ve 
uzman katıldı. Zirvenin açılış 
konuşmalarını Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Başkanı Mustafa Yılmaz ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürü 
Ahmet Erdal gerçekleştirdi.

Fatih DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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“TüKETİcİNİN mEmNuN OlmADığı Bİr PİyAsANıN sAğlıKlı 
İŞlEmEsİ mümKüN DEğİlDİr”

Konuşmasında tüketicinin 
memnun olmadığı bir piyasanın 
sağlıklı işlemeyeceğinin altını 
çizen EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz ise: “Kurum olarak sıkça 
aldığımız şikayetler arasında 
vatandaşlarımızın borçları 
yüzünden elektriklerinin kesilmesi 
ve başka abonenin borcunun 
kendilerinden talep edilmesi yer 
alıyor. Yaptığımız düzenlemeyle 
abonenin zamanında borcunu 
ödememesi hallerinde elektrik 
kesilmeden önce yazılı bildirim, 
SMS ya da e-posta yoluyla 
bildirimi zorunlu hale getirdik. 
Yani gerekli bildirim yapılmadan 
abonenin elektriğinin kesilmesi 
mevzuata aykırı bir hareket 

olacaktır.  Önceki abonenin 
borcunun bir sonraki aboneden 
tahsili ise mevzuata aykırı 
bir eylemdir. Bu konuda 
kurumumuza gelen şikayetlerle 
ilgili gerekli soruşturma süreçleri 
tamamlanmış ve gerekli işlemler 
uygulanmıştır. Bundan sonraki 
süreçte şirketlerimizin daha 
hassas davranacağına eminim. 
Tedarik veya dağıtım şirketi 
tarafından borç tahsilatı ile 
görevlendirilmiş hukuk bürolarının 
vatandaşları mağdur edecek 
mevzuata aykırı faaliyetlerinin 
bedelini de yine ilgili tedarik veya 
dağıtım şirket ödeyecektir. Bu 
hukuk büroları ile yapılan anlaşma 
her ne kadar kurumumuz görev 

alanında olmasa da onların 
vatandaşla ilişkisindeki şirket 
sorumluluğu devam edecektir” 
şeklinde konuştu.

Enerji Tüketici 
Zirvesi kapsamında 
Bakan Yardımcısı 
Abdullah Tancan’ın 
moderatörlüğünde, Türkiye 
Çelik Üreticileri Derneği 
Genel Sekreteri Veysel 
Yayan, TEDAŞ Genel 
Müdürü Halil İbrahim 
Leventoğlu, Türkiye 
Çimento Müstahsilleri 
Birliği CEO’su İsmail Bulut 
ve ELDER Hukuk Müşaviri 
Şadi Büyükkeçeci’nin 
katılımlarıyla “Elektrik 
Sektöründeki Tüketici 
Sorunları” paneli düzenlendi.

Panelde konuşma yapan ELDER 
Hukuk Müşaviri Şadi Büyükkeçeci, 
elektrik dağıtım sektörünün 
tüketici memnuniyeti konusunda 
2017 yılı içerisinde attığı adımlara 
ilişkin bilgi verdi. Büyükkeçeci, 
elektrik dağıtım sektörü olarak 
2016-2020 yılını kapsayan 3. tarife 
dönemi sürecinde yaklaşık 20 
milyar TL’lik yatırım taahhüdünde 
bulunduklarını belirterek 2016 
yılında bu rakamın 4,3 milyar TL, 
2017’de ise 5,9 milyar TL’lik 
kısmını gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Büyükkeçeci elektrik 
dağıtım sektörü olarak müşteri 
memnuniyetini, altı temel ilke 
üzerine inşa ettiklerini belirterek 

bunları; “Şeff afl ık, Erişilebilirlik, 
Cevap Verebilirlik, Objektifl ik, 
Gizlilik ve Hesap Verebilirlik” olarak 
sıraladı.

ElDEr HuKuK müŞAvİrİ BüyüKKEçEcİ: 
“TüKETİcİ mEmNuNİyETİ EN öNEmlİ GüNDEm KONumuZ”

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı

Şadi BÜYÜKKEÇECİ
ELDER Hukuk Müşaviri
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Özelleştirme sonrasında 
yeni yatırım yapılan sektörler 
karşılaştırıldığında elektrik 
dağıtım sektörünün yapılan 
yatırım tutarıyla ilk sıralarda yer 
aldığını dile getiren Büyükkeçeci, 
yatırımların büyük oranını şebeke 
yatırımlarının oluşturduğunu 
söyledi. Şebekelerin ortalama 
yaşının 30’un üzerinde olduğunu 
ve kesintisiz ve kaliteli enerji 
için bu şebekelerin yenilenmesi 
gerektiğini ifade etti. 

“Teknoloji Yatırımlarına 2 Milyar 
TL Kaynak”

Teknoloji yatımlarına büyük önem 
verdiklerini kaydeden Büyükkeçeci 
sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Önümüzdeki dönem için teknoloji 
yatırımlarımıza da 2 milyar TL’lik 
bir kaynak ayırdık. Bu kapsamda 
coğrafi  bilgi sistemi, güvenlik 
sistemleri, akıllı şebeke yatırımları 
ile sunduğumuz hizmetin hızını, 
verimliliğini, güvenliğini ve 

nihai amaç olarak da tüketici 
memnuniyetini en üst seviyeye 
taşımak için var gücümüzle 
çalışıyoruz.”

“Tüketiciler İçin Web Portalı 
Hazırlandı”

ELDER tarafından 2017 
yılı içerisinde tüketicileri 
bilinçlendirme ve bilgilendirme 
faaliyetlerini sürdürdüklerine 
dikkat çeken Büyükkeçeci, bu 
doğrultuda tüketicilere yönelik 
iki adet web sayfasını kullanıma 
aldıklarını söyledi. 

Büyükkeçeci sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bunlardan ilki elektrik 
piyasasında tüketici haklarına yer 
veren www.ehbi.info diğeri ise 
elektrik dağıtım şirketlerimizin 
kendi uygulamaları haricinde tüm 
Türkiye’de 48 saat öncesinden 
planlı kesintilerin izlenmesine 
olanak sağlayan www.ekesinti.info. 

Tüketicilere en hızlı şekilde yanıt 
verebilmek amacıyla 2017 yılı 
içerisinde elektrik dağıtım sektörü 
içerisindeki çağrı merkezlerine, 
dokuz ilde yenilerini eklediklerinin 
altını çizen Büyükkeçeci, çağrı 
merkezi personel sayısını yüzde 
273’lik rekor bir artışla, bin 172’den 

3 bin 200’e çıkardıklarının bilgisini 
paylaştı. Büyükkeçeci, “Elektrik 
hizmetlerinde aksama olmaması 
ve kesintisiz enerjinin sağlanması 
amacıyla, Arıza Bakım-Onarım 
personel sayımızı da yüzde 25 
artırarak 14 bin 896’dan 18 bin 
693’e çıkardık” dedi.

“yATırımlArıN çOğu ŞEBEKEyİ yENİlEmEK İçİN yAPılıyOr”

“çağrı merkezi personel 
sayısını yüzde 273’lik 

rekor bir artışla,
1.172’den 3.2OO’e  

çıkardık”
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ElDEr’DEN GENç GİrİŞİmcİlErE DEsTEK

YFYİ’ye bu yıl 55 girişimci 

ekip kabul edildi ve program 

kapsamında girişimcilere bin 

saatin üzerinde eğitim ve 

mentorluk hizmeti sunuldu. 

ODTÜ Kültür ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen 

final etkinliğinde, 22 

girişimci ekip, kendilerine 

verilen süre içerisinde 

projelerini anlattı.

Yapılan değerlendirmeler 

sonrasında YFYİ’nin 14 yıldır 

ana sponsorluğunu üstlenen 

Elginkan Vakfı tarafından verilen 

“Elginkan Vakfı Büyük Ödülü”nü, 

meme kanserinde erken teşhise 

imkan tanıyan mobil aplikasyon 

entegreli sutyen tasarımıyla Triwi 

ekibi kazandı. Ekip, 100 bin lirayla 

ödüllendirildi. 

Halk Oylaması Ödülü’nü 

ise otoparkların karlılığını 

artıran, sürücülerin boş park 

noktalarına erişip online ödeme 

yapabilmelerine olanak sağlayan 

projeyle Ankabeta ekibi kazandı. 

Söz konusu iki ödülün yanı 

sıra, girişimciler sponsorlar 

ve partnerler tarafından da 

ödüllendirildi.

Yarışmanın stratejik 

partnerlerinden olan ELDER de 

finale kalan girişimciler arasından 

Safetech ve Microsolar firmalarına 

her biri 25 bin TL olmak üzere 

toplamda 50 bin TL ödül verdi. 

Orta Doğu Teknik üniversitesi (ODTü) ve ODTü Teknokent tarafından bu yıl 
14'üncüsü düzenlenen yeni Fikirler yeni İşler (yFyİ) Hızlandırma Programı'nın 
finalinde teknoloji odaklı 22 girişim görücüye çıktı. 
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Girişimciler ödüllerini EPDK 
Ar-Ge Komisyon Üyesi Sadık Çakı 
ve ELDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Pınar’ın elinden aldı. ELDER 
tarafından ödüle layık görülen 
fi rmalardan Safetech, “Smart 
SCADA Siem” ürünüyle kritik 
altyapı tesislerinin denetimini 
sağlayan SCADA sistemlerini 
operasyonel tehditlere ve siber 
saldırılara karşı koruyan milli 
bir SCADA Saldırı Tespit ve 
Engelleme Sistemi geliştirmiş 
durumda. Microsolar ise aynı 
anda elektrik ve sıcak su üreten 
güneş panelleri tasarlıyor, 
üretiyor ve satıyor.

ODTÜ Rektörü ve ODTÜ 
Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Verşan 

Kök, amaçlarının, üniversite 
öğrencileri ve genç girişimcilerin 
teknoloji tabanlı fi kirlerinin 
ticarileşmesi olduğunu söyledi. 
Kök, dünya çapında başarılı 
teknolojiler ve teknoloji şirketleri 
oluşturmak istediklerini kaydetti.

Girişimcilerle mentorluk, 
danışmanlık, şirketlerini 
büyütmeleri ve doğru iş modelleri 
kurmaları yönünde bir dizi faaliyet 
yürüttüklerini anlatan ODTÜ 
Teknokent Genel Müdürü Mustafa 
Kızıltaş, “Bin 500 civarında 
katılımcı sunumları dinledi. Her 
biri girişimci adayları. Teknoloji 
girişimciliğinin öneminin, bu 
alana ilginin artıyor olması bizlere 
mutluluk veriyor” dedi.

ODTÜ Teknokent’ten yapılan 
ihracatın 1,3 milyar doları geçtiğini 
kaydeden Kızıltaş, “Buna Ar-Ge 
ihracatı ve Ar-Ge’si teknokentte 
yapılıp dışarıda üretilerek yapılan 
ihracatı dahil ettiğimizde 4-5 
milyar doları buluyor. Hedefi miz, 
1,3 milyar doları 13 milyar dolara 
çıkarmak, 130 milyar dolar 
yapmak” diye konuştu.

“Hedefimiz, 
1,3 milyar doları 
13 milyar dolara 

çıkarmak, 13O milyar 
dolar yapmak”
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“TürKİyE ENErjİ ZİrvEsİ” 
ENErjİ sEKTörüNü 9. KEZ BİrArAyA GETİrDİ

Kamu ve özel sektörden 

enerji aktörlerini buluşturan 

organizasyon, güncel sektör 

sorunlarının tartışıldığı; 

yeni teknolojik gelişmelerin 

tanıtıldığı; doğalgaz ve elektrik 

başta olmak üzere nükleer 

de dahil olmak üzere muhtelif 

enerji kaynaklarıyla ilgili 

sunumların yapıldığı bir etkinlik 

olarak dokuz yıldır düzenleniyor.

Zirve’nin açılış konuşmaları Türkiye 

Enerji Zirvesi Başkanı Murat 

Karahan, Zorlu Holding Enerji 

Grubu Başkanı Sinan Ak, Sabancı 

Holding Enerji Grubu Başkanı 

Kıvanç Zaimler, ERRA Yönetim 

Kurulu Başkanı Mart Ots, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu 

Başkanı Mustafa Yılmaz ve Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez tarafından yapıldı.

9. Türkiye Enerji Zirvesi, bu yıl 17. ErrA Enerji yatırım ve Düzenleme Konferansı ile 
eş zamanlı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımlarıyla 
9 - 1O Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez: “Küresel enerji 
denklemi her yüzyılda büyük 
değişimler geçirdi. Son 25 yılda 
ise enerji teknolojilerinde ve 
enerji paradigmasında yaşanan 
değişimler, beraberinde yeni 
enerji kaynaklarının ve yeni enerji 
anlayışının doğmasına zemin 
hazırladı. Gelişmekte olan ülkelerin 
artan enerji talebi, yenilenebilir 
enerji politikaları, enerji verimliliği, 
iklim değişikliği, çevreci 
teknolojiler, batarya depolama 
sistemleri, elektrikli araçlar 

gibi öncü pek çok yenilik ve 
değişim yaşadığımız son çeyrek 
asırdaki enerji politikalarının 
şekillenmesinde önemli rol oynadı. 
Özellikle de yeni teknolojilerin 
ortaya çıkışı ve sürekli artan 
inovasyon yatırımlarıyla birlikte 
daha önce ulaşılamayan 
sahalarda üretime geçilmesi 
ve yeni enerji kaynaklarının 
doğuşu gibi faktörler daha önce 
ithalatçı olan ülkeleri ihracatçı 
pozisyona getirdi. Medeniyetlerin 
gelişmişlik seviyelerini teknoloji 
ve enerji kullanımlarına göre 
sınıfl andıran Kardeshev Skalası 
günümüz medeniyeti için hala 
bir ütopya olsa da, enerji ve tabii 
kaynaklara duyulan ihtiyaç her 
geçen gün daha da artıyor. Bu 
artış talebinde başı gelişmekte 
olan ülkeler çekiyor. Yapılan 
projeksiyonlara göre, 2040 yılına 
kadar OECD dışı ülkelerin enerji 
talebinin küresel enerji talebinin 
yüzde 70’ine tekabül edeceği 
tahmin ediliyor. Asya-Pasifi k ve 
Hindistan’da elektrik üretiminde 
fosil yakıtların, Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da ise yenilenebilir 
enerjinin ağırlığı artacak. LNG 

ile doğalgaz ticareti de 2040’lı 
yıllara geldiğimizde toplam 
ticaretin yüzde 50’sini geçmiş 
olacak. Enerji verimliliği çalışmaları 
enerjinin karbonsuzlaştırılması 
çalışmalarında önemli bir 
müttefi k olacak. Enerji verimliliği 
uygulamalarıyla küresel enerji 
talebindeki artış belli bir seviyede 
tutulacak. Enerji verimliliği aynı 
zamanda enerji yoğunluğunun 
düşmesi için de vazgeçilemeyecek 
en önemli enstrümanlar arasında.”

“Bugün vesilesiyle yerli ve yabancı 
yatırımcılarımızı yeni YEKA 
yarışmaları için bir kere daha 
davet etmek istiyorum. Gelecek 
10 yıl içerisinde hem rüzgar hem 
de güneş enerjisinde 10 bin MW’lık 
kapasiteyi hayata geçirmeyi 
hedefl iyoruz. Yerli kömürden 
alım garantili elektrik üretimi 
ihalelerinden birini geçtiğimiz yıl 
yaptık. Burada hedefi miz 5 bin 
megavata çıkarak yerli kaynakları 
ekonomimize azami derecede 
kazandırmaktır. Bunu yaparken 
önceliğimiz de çevreye duyarlı, 
yeni nesil termik santrallerle 
elektrik üretim teknolojilerini 
kullanmaktır.”
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yılmAZ; “uZmANlığımıZı, yETKİNlİğİmİZİ, TArAFsıZ vE BAğımsıZ KArAr 
AlABİlmE yETİmİZİ GüçlENDİrmEK İçİN çAlıŞıyOruZ.”

EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, “Bölgesel enerjiyi 
küresel sinerjiye çevirmenin 
basamağı olarak gördüğüm 
bu zirvenin başarılı sonuçlar 
vermesini diliyorum. Biz de bu 
yıl EPDK olarak 17’nci yaşımızı 
kutluyoruz. 17’nci yaşımızda 
17’nci ERRA konferansına ev 
sahipliğini yapmak da ayrıca bir 
mutluluk. Düzenleyici kurumlar 
olarak paydaşların çıkarlarını 
ortak bir zeminde örtüştürmek 
için çok çalışıyoruz. Enerji 
piyasalarının işleyişi her geçen 
gün karmaşıklaşıyor. Bu durum, 
piyasaları izleyen ve yönlendiren 
düzenleme kurumlarının görev 
ve sorumluluklarını da artırıyor. 
Bu çerçevede EPDK olarak biz 
de kendimizi sürekli gözden 
geçiriyoruz. Uzmanlığımızı, 
yetkinliğimizi, tarafsız ve 
bağımsız karar alabilme yetimizi 
güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu 
tür çalışmaların beklenen sonuçları 
üretmesi için paydaşlarla sağlıklı 
iletişim ve etkileşim önemlidir. 
Zira bu tür çalışmalar, düzenleyici 

kurumların bağımsız karar alabilme 
imkan ve kabiliyetlerinin korunması 
ve geliştirilmesine bağlı” şeklinde 
konuştu.

Sabancı Holding Enerji Grubu 
Başkanı Kıvanç Zaimler ise enerji 
arz güvenliği, arz kalitesi, enerji 
rekabetçiliği, öngörülebilirlik ve 
sürdürülebilirlik gibi çok önemli 
hedefl ere sahip olduklarını aktardı. 
Zaimler, “Biz dinamizmi çok 
yüksek bir sektörüz. Bu sektörü 
geliştirmeye ve güçlendirmeye 
hep birlikte devam ediyoruz. Daha 
çok çalışarak sektörümüzü daha 
ileriye taşıyacak bir dönemden 
geçiyoruz. En önemli konumuz 
fi nansal sürdürülebilirliktir. Tüketici 
memnuniyeti odağımızı bu zorlu 
dönemde asla kaybetmemeliyiz. 
Gelecek dönemde ülkemizin 
enerji alanındaki yüksek büyüme 
potansiyelini iyi bir şekilde 
değerlendirmek için enerji 
sektörünün ve sanayicilerinin 
yakın işbirliği önemlidir. Zorlukların 
üstesinden gelmek üzere, doğru 
adımlarla kamu özel sektör ve tüm 
paydaşlar olarak el ele vererek 
başarabileceğimize inanıyorum” 
temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren 
isimlerden biri olan Zorlu Holding 
Enerji Grubu Başkanı Sinan 
Ak, Türkiye’nin zorlu bir süreçten 
geçtiğini ifade ederek “Ülke olarak 
sadece kendi içimizde değil tüm 
dünyada birçok sorun var. Onların 
üzerimizde yapmış olduğu kur ve 
enfl asyon gibi değişik etkiler var. 
Ama en önemli konu hep birlikte 
kamu özel sektör ve bankalar 
olarak bir arada bu sürecin 
üstesinden gelmeye çalışmaktır. 

Enerji ailesi olarak buradaki en 
önemli avantajımız hem bakanlık 
hem de EPDK’da çok değerli 
kadroların olması ve önümüzü 
açacak hamlelerin yapılması. 
Burada yapılması gereken sabırlı 
olmak, Türkiye’de bir takım 
gelişmeler oluyor. ama dünyadaki 
gelişmeleri de kaçırmamak 
gerekiyor. Önümüzdeki en büyük 
değişim elektrikli araçlarda olacak, 
dünyada elektrikli araç satış oranı 
her geçen yıl artıyor. Bunların 
olabilmesi için değişik yatırımların 
yapılması ve kapasitenin artırılması 
gerekiyor. Mercedes, BMW ve Audi 
gibi markalar elektrikli araçlarının 
tanıtımlarını yaptılar” diye konuştu.

Zirvenin ilk açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Türkiye Enerji 
Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan 
ise, bu yıl geçmiş yıllara göre bir 
yenilik olarak sektörden gelen 
talepler doğrultusunda toplantılar 
organize edildiğini dile getirdi. Son 
10 yılda gerek ekonomide gerekse 
enerji sektöründe üzerine büyük 
değişimler yaşandığını ifade eden 
Karahan, bunun hem dünyada 
hem de Türkiye’de gözle görülür 
şekilde hissedildiğini söyledi. 10 
sene önceki dünyanın en büyük 
şirketleri ile bugünkü dünyanın en 
büyük şirketleri arasında büyük 
farklar olduğunu aktaran Karahan, 
“Teknoloji ve buna bağlı olarak 
gelişen sosyal medya şirketleri 
önemli noktaya geldi. Buna kayıtsız 
kalmamız düşünülemez. Özellikle 
dijital gelişime uzakta kalmamız 
düşünülemez. Karar vericilerden 
beklentilerimiz var, bunun yanı sıra 
büyük şirketlerin de üzerine düşeni 
yapması gerekiyor. Hepimiz aynı 
gemideyiz” şeklinde konuştu.

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı
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Açılış konuşmalarının 
ardından Fatih Dönmez, 
kendisine yöneltilen 
soruları yanıtladı. Öne çıkan 
sorular ve Sayın Dönmez’in 
bunlara verdikleri cevaplar 
şu şekilde sıralanıyor:

BOTAŞ’ın doğalgaz santralleri 
için maliyet bazlı fiyatlandırma 
uygulaması devam edecek mi?

Bizim için şu anda öngörülebilir 
olmak çok önemli. Bildiğiniz 
üzere BOTAŞ doğalgaz fiyatlarını 
aylık olarak açıklıyor. Fakat 
sektör bizden maliyet bazlı 
fiyatlandırmanın mümkün 
olduğunca uzun vadeli olmasını 
bekliyor. Biz de bunu 6-7 ayı 
kapsayacak şekilde açıklayabilir 
duruma gelmek için çalışıyoruz.

Elektrik tedariğinde büyük 
tüketicilerin ikili anlaşma 
sistemi nasıl işlemelidir?

Bununla ilgili EPDK’nın bir tavsiye 
metni bulunuyor. İkili anlaşmalar 
tüketici ve tedarikçiyi ilgilendiren 
sözleşmelerdir. Ancak ben, karşı 
tarafı tek taraflı fesihlerden 

koruyacak önlemler alınması 
gerektiğini düşünüyorum. 
Sözleşme yapılırken tek taraflı 
fesih durumunda uygulanacak 
prosedürle alakalı maddeler 
eklenmelidir.

Kademeli fiyatlandırma 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kademeli fiyatlandırma tüketicileri 
enerji verimliliğine itmesi açısından 
olumlu, ancak satıcı açısından “çok 
satalım çok kazanalım” gibi bir 
anlayışın oluşmasını istemeyiz.

Doğalgaz dağıtımda 81 il hedefi 
var. Buradaki strateji tam olarak 
nedir?

Geçen sene 1 yıl içerisinde 101 
ilçeye doğalgaz götürdük. Bu yılki 
hedefimiz 80 ilçe, önümüzdeki 
yıl ise 40 ilçe ile ülkemizdeki 
tüm ilçeleri tamamlamayı 
hedefliyoruz. Köyden kente 
göçün durdurulmasında 
doğalgazın büyük rolü olduğunu 
düşünüyoruz. Çevresel 
sebeplerden dolayı doğalgazın 
elektrik üretimindeki payını 
azaltırken, ısınmadaki payını 
arttıracağız.

Lisanssız güneş yatırımlarındaki 
durgunluğu gidermek 
için bu alandaki projelerin 
desteklenmesi gibi bir plan var 
mı?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5000 
megavat lisanssız güneş paneli 
devreye girdi. Yeni uygulamada 
tarla, bahçe gibi tarım arazilerinin 
yerine çatı, cephe gibi ölü 
arazilerin değerlendirilmesini 
sağlayacağız. Bu yüzden lisanssız 
üretimde açık arazi uygulamasını 
kaldırıyoruz.

İki gün boyunca devam eden zirve 
kapsamında elektrik, doğalgaz, 
lpg, akaryakıt, yenilenebilir 
enerji, petrol sondajı, elektrikli 
araçlar gibi enerjinin birçok alalını 
kapsayan paneller gerçekleştirildi.  
Öğlene kadar süren açılış 
konuşmalarının ardından zirvenin 
ilk paneli olan “Elektrik ve 
Doğalgaz Piyasalarında Dağıtım 
ve Perakende Paneli” A Plus 
Enerji Kurucu Ortaklarından Ozan 
Korkmaz’ın moderatörlüğünde; 
ELDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Hidayet Atasoy, GAZBİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve 
Enerji Ticareti Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Çalışır’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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Dijtalleşme, gün geçtikçe  
daha fazla sektörü etkisi 
altına alıyor. Enerji sektöründe 
dijitalleşme hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Enerjiyi sadece son kullanıcıların 
yani tüketicilerin tükettiği 
elektrik olarak görmemek lazım. 
Enerjinin üretiminden iletimine ve 
dağıtımına, endüstriyel tesislerde 
veya ticari binalarda kullanımına 
kadar aslında birçok kullanım alanı 
var ve bu çok büyük bir zincir. Bu 
zinciri uçtan uca dijitalleştirmek 
günümüzde kaçınılmaz hale geldi.  
Bir ürünü dijitalleştirdiğinizde 
bunu çok daha iyi şekilde 
yönetebiliyorsunuz, optimize 
edebiliyorsunuz. Buradan 
baktığınızda enerji üretim 
tesislerinde operasyonların çok 
daha verimli yapılabilmesi, enerji 
dağıtımının kalitesinin artması, 
enerji tasarrufu sağlanması için bir 
enerji iş zekası çözümü sunulması 
önem kazanıyor. 

Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU 

“DİjİTAllEŞmE TrENDİNE 
ŞİrKETlErİN AyAK uyDurmAsı 
GErEKİyOr”

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz? 

1968’de Ankara İktisadi Ve Ticari 
İlimler Akademisi (İTİA) işletme 
bölümünden mezun oldum. 

1968-1973 yılları arasında 
Fransa’da Montpellier 
Üniversitesi’nde İşletme 
Doktorası yaptım. 1973 yılında 
Bursa İTİA İşletme Bölümü’ne 
öğretim görevlisi olarak girdim. 
Ardından 1982 yılında başladığım 
Uludağ üniversitesi İİBF işletme 
bölümünde öğretim üyeliği 
yaptım. Şimdi ise kırk yılı aşkın 
hizmet geçmişimle Faruk Saraç 
Meslek Yüksekokulu’nda öğretim 
üyesi olarak görev yapıyorum. 
İşletme, personel yönetimi, insan 
kaynakları yönetimi, örgütsel 
psikoloji, halkla ilişkiler, örgütsel 
haberleşme düzeni ve zaman 
yönetimi isimli kitaplarım, çok 
sayıda akademik araştırma ve 
makalem yayınlandı. 

“Bir ürünü 

dijitalleştirdiğinizde 

bunu çok daha 

iyi şekilde 

yönetebiliyorsunuz, 

optimize 

edebiliyorsunuz.”
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Dijitalleşme bağlamında 
Türkiye’nin dünyadaki yeri 
konusunda neler söylemek 
isterseniz? 

Dijitalleşme trendi 
karşısında şirketlerin en kısa 
sürede bu değişime ayak                                                                             
uydurması gerekiyor. Geleneksel 
enerji şirketlerinin, inovasyon 
becerilerini geliştirmek için en 
etkin yollardan biri yeni girişimlerle 
münasebetlerini artırmaları. 
Enerji sisteminin dijitalleşmesi ve 
akıllı şebekelerin ortaya çıkması, 
tüm enerji oyuncularına fayda 
sağlayabilir. 

Kısa vadede, tüketiciler enerji 
kullanımı üzerinde daha fazla 
kontrole sahip olacak ve ek 
hizmetler edinecek. Tedarikçiler 
ise işlerini optimize edecek, 
yeni teklifler uyarlayacak ve 
iletişimlerini güçlendirecek. Sistem 
operatörleri, şebekelerini daha 
verimli bir şekilde yönetmek 
için yeni araçlardan fayda 
sağlarken, sisteme giderek 
daha fazla yenilenebilir enerji 
entegre edilecek. Uzun vadede 
ise akıllı cihazlar, akıllı şebekeler 
ve ev platformları arasındaki 
etkileşim, otomasyona ve uzaktan 
kumandalara odaklanan radikal 
olarak farklı tüketim kalıplarına 
sahip yeni bir dönemi başlatacak. 
Türkiye bu tür işlere adapte olma 
konusunda hızlı aslında. 

Yeni teknolojilerin Türkiye’de 
yayılması Avrupa’dan daha hızlı 
bir şekilde gerçekleşiyor. Bununla 
beraber, inovasyon hızımızın 
düşük olması ve son birkaç yıldaki 
ekonomik durum dolayısıyla 

çok hızlı iliyor diyemem ancak 
yenilenebilir enerjiye bakarsak, 
yatırımlar inanılmaz hızlı yayıldı. 
Bir şeyin Türkiye’de başlaması 
belki zaman alabiliyor ancak 
bir kere başladı mı katlamalı bir 
şekilde büyüme gerçekleşiyor. 
Dijitalleşmede de öyle olacaktır; 
internet, cep telefonu, internet 
bankacılığı da bu şekilde yayılmıştı.

Enerji sektöründe 
digitalleşmenin yaygınlaşması 
konusunda sizce neler yapılmalı? 

Bence yapılması gereken en 
önemli adımlardan biri genç 
beyinlerin doğru noktalarda 
konumlandırılması. Start-up 
projeleri ve inovatif çalışma 
grupları oluşturulmalıdır. Bu 
projeler şirketlerimizi iyileştirir, 
hızlandırabilir, maliyeti düşürebilir.. 
Yenilik hepimize yenilik getirir.

Bugün özellikle öğrencilerin 
ditilaleşme üzerine kendilerini 
nasıl geliştirebileceklerine dair 
akıllarında soru işaretleri var. 
Geleceklerine yatırım yapmaları 
için onlara bir tavsiyeniz var mı?

Türkiye’de artık her şey internet 
üzerinden rahatlıkla bulunabiliyor. 
Öğrencilere, hangi bölümü 
okuyor olursa olsunlar dijitalleşme 
üzerinde odaklanmalarını tavsiye 
ederim. Mesela pazarlamacıların 
dijital pazarlama öğrenmesi 
gerekiyor, enerji sektöründe 
çalışanların dijitalleşmenin 
enerji üzerindeki etkisinin nasıl 
olacağını bilmesi gerekiyor. Bütün 
sektörlerin hepsinde bir dijital 
değişim olacak, bu durumda hangi 
sektörden veya meslekten olursa 
olsun dijitalleşmeyi bilenler öne 
çıkacaktır. Bilgiye ulaşmanın bu 
kadar kolay olduğu bir dünyada 
doğru bilgiye ulaşılmalı ve dijital 
dünyada ilerlemeli.  

“HANGİ sEKTörDEN vEyA mEslEKTEN OlursA OlsuN 
DİjİTAllEŞmEyİ BİlENlEr öNE çıKAcAKTır...”



Tüketici Odaklı Teknoloji 
Yatırımları Devam Ediyor

Şirket vizyonunun bir yansıması 
olarak teknolojisiyle hayata 
değer katan, tüketici odaklı 
çalışmalara hız veren ADM 
Elektrik Dağıtım, gelişen ve 
değişen teknoloji trendlerini 
takip ederek teknolojik yatırım 
çalışmalarına da devam ediyor. 
Hızlı ulaşılabilir ve mobil uyumlu 
olarak yenilenen kurumsal web 
sitesinde tüketiciler için önemli 
geliştirmeler yapıldı.

Yeni Web Sitesinde Neler 
Var? 

Tüketici odaklı yaklaşımla 
sağlanan yüksek memnuniyeti 
sürdürülebilir kılmayı hedefl eyen 
ADM Elektrik Dağıtım, kurumsal 
web sitesini yenileme çalışmaları 
kapsamında tüketici deneyimine 
öncelik verdi. 

Daha önce olduğu gibi www.
admelektrik.com.tr adresi ve 
yenilenen yüzü ile yayına alınan 
web sitesinde ana sayfa ve alt 

sayfalar tamamen tüketici dostu 
kolay kullanım sağlayacak şekilde 
tasarlandı. 

Tüketicilerin sıklıkla kullandığı 
“Planlı Kesintiler, Sorun Bildir, 
Çağrı Merkezi ve Lisanssız 
Elektrik Üretimi” bölümleri 
anasayfada en üst sırada yer aldı. 

Şirkete dair güncel duyurular 
ve teknik bilgiler anasayfadaki 
“Slayt” alanında gösterilirken, 
detayları ise “Duyurular” ve alt 
sayfalarda paylaşılıyor.

3 milyon kişinin hayatını aydınlatan ADm Elektrik, tüketici dostu yeni kurumsal web 
sitesini yayınladı. Şirket, tüketici memnuniyeti çalışmaları kapsamında gelen talep 
ve isteklere istinaden kurumsal web sitesini en son teknolojileri kullanarak yeniledi. 
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ADm ElEKTrİK DAğıTım’DAN 
TüKETİcİ DOsTu WEB sİTEsİ



Planlı Kesintiler 48 Saat 
Öncesinde Web Sitesinde 

Bakım, onarım, iyileştirme 
çalışmaları ile beraber çoğunlukla 
yeni yatırım projelerinin devreye 
alınması amacıyla gerçekleştirilen 
planlı elektrik kesintileri 48 
saat öncesinde web sitesinde 
yayınlanıyor. Ayrıca Aydın, Denizli 
ve Muğla illeri ve ilçelerinde 
bulunan tüketiciler; şirketin çağrı 
merkezine talepte bulunarak 
düzenli olarak planlı kesinti 
bildirimlerini SMS ve E-posta yolu 
ile alabiliyorlar. 

Farklı İletişim Kanalları 
Tüketiciye Seçenek Sunuyor

Şirketin “Şikayet ve Talep 
Yönetimi” yaptığı kurumsal sosyal 

medya kanalları; Facebook, 
Twitter, İnstagram hesaplarının 
bağlantıları da web sitesinde 
anasayfada yer aldı. Ayrıca 
tüketiciler 0850 800 0 186 
Çağrı Merkezi, şirketin mobil 
uygulaması ve bilgi@admelektrik.
com.tr adresinden de taleplerini 
iletebiliyor. 

“Enerjinin Hikayesi” Bölümü 
Dikkat Çekiyor

Yeni kurumsal web sitesi için özel 
hazırlanan animasyon sayesinde 
tüketiciler enerjinin hikayesini 
yakından takip edebiliyor. 
Elektriğin üretim, iletim, dağıtım 
ve perakende satış aşamalarının 
net ve anlaşılır bir şekilde 
paylaşıldığı bu özel bölüm, 

sektör hakkında tüketicileri 
bilgilendiriyor. Enerjinin hikayesi; 
elektrik dağıtım sistemi, elektrik 
dağıtım şirketinin görevleri ve 
sağladığı hizmetler, trafo dağıtım 
merkezleri, şirketin hizmet 
noktaları gibi detaylı bilgiler de 
veriyor. 
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ADm Elektrik Dağıtım; 
gelişen ve değişen 
teknoloji trendlerini 

takip ederek teknolojik 
yatırım çalışmalarına 

da devam ediyor. 



Elektriğin dağıtılması sürecinde 
son nokta olan ve enerjinin 
ölçümlenmesini sağlayan akıllı 
sayaçların öneminden yola 
çıkılarak yürütülen proje ile akıllı 
şebeke uygulamalarının GDZ 
Elektrik Dağıtım’ın tüm hizmet 
bölgelerine yayılması hedefl eniyor. 

Bu hedef doğrultusunda tarımsal 
sulamanın en yaygın olduğu 
Manisa’nın Sarıgöl ilçesi pilot 
bölge olarak tespit edildi. 

İlçede yaklaşık bin 250 tüketim 
noktasından başlayarak uzaktan 
erişim teknolojileri ile bölgenin 
coğrafi  ve iklimsel koşullarındaki 
zorluklar nedeniyle yaşanan 
aksaklıkların minimuma indirilmesi 
hedefl eniyor. Bu sayaçlar ile 
güvenilir ölçümler yapılarak, tüm 
emniyet ve gizlilik açıkları ortadan 
kaldırılacak.

Projenin katma değeri çok 
yüksek 

GDZ Elektrik Dağıtım, Tüketici 
Hizmetleri Müdürü Şirvan Erinanç 
projeye başlamadan önce 
akıllı sayaç sistemlerinin yurt 
dışı örneklerini de incelenme 
fırsatı bulduklarını ve projeye 
buna göre yön verildiklerini dile 
getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tüketicilerimizin yürüttüğümüz 
bu pilot projeden en yüksek 
düzeyde fayda sağlamasını 
amaçlıyoruz. Projede kullanılacak 
olan sayaçlar radyo frekansı 
ile içindeki tüm verileri bir 
toplayıcıya iletecek. Bu veriler 
GPRS (GSM aracılığıyla) üzerinden 
bilgisayarlara aktarılarak kesintisiz 
veri iletişimi sağlanmış olacak. Bu 
uygulama ile sayaçlardan alınan 
uyarılar izlenerek şebekedeki 
aksaklıklar eş zamanlı belirlenecek, 

arıza kaynakları daha hızlı tespit 
edilecek ve onarım çalışmaları hız 
kazanacak. Bu sayede de kesintiler 
azalacak. Aynı zamanda kayıp 
enerjinin noktasal olarak tespitine 
de imkan sağlayan bu yapı, enerji 
kayıpları ile mücadelede de etkili 
rol oynayacak.”

Akıllı şebekenin gelişmesine 
katkı sunuyor

Proje için ilk aşamada yaklaşık 
olarak 650.000 TL yatırım 
gerçekleştirilecek. Hayatın her 
alanına giren teknolojiyi dağıtım 
sistemlerine entegre eden 
şirket, diğer kamu hizmeti veren 
şirketlerle birlikte Türkiye akıllı 
şebekesinin gelişmesine katkı 
sağlıyor. 

TArımsAl AlANDA yüKsEK KATmA DEğErlİ PrOjE

GDZ Elektrik Dağıtım tarımsal sulamanın yaygın olduğu manisa’nın sarıgöl ilçesinde tüketicilerinin 

sayaçlarını radyo Frekans (rF) teknolojisine sahip, son teknoloji akıllı sayaçlar ile değiştiriyor. 
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mOBİl DEvrEDE çöZümlEr cEPTE

Tüketicilerin İhtiyaçları 
Doğrultusunda Yenilendi

Tüketici memnuniyeti ve 
alternatif ulaşım kanallarını 
sunmak için 2017 yılında 
kullanıma sunulan ADM-GDZ 
Mobil Uygulaması yenilendi. 
Sektöründeki benzer 
uygulamalarda olmayan birçok 
yeniliği barındıran uygulama, 
tüketicilerin tüm talep ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
tasarlandı. 

Elektrik Dağıtım Sektöründe 
Bir İlk

Kullanıcılar uygulamaya giriş 
yaptıklarında üzerlerine 
kayıtlı olan tüm aboneliklere 
ait bilgileri aynı anda görüp 
bilgi alabiliyorlar. Uygulama 
sayesinde tesisat numaraları 
ile ilgili elektrik tüketim 
miktarlarını öğrenebildikleri 
gibi endeks bilgileri ve açma 
– kesme bilgilerine de anında 
ulaşabiliyorlar.

Kaçak ihbarlarını da uygulama 
üzerinden gerçekleştirebilen 
tüketiciler, yapmış oldukları farklı 
konulardaki başvurularının ne 
durumda olduğunu da evrak 
sorgulaması yaparak takip 
edebiliyorlar.  

Ayrıca tüketiciler, benzerlerinde 
bulunmayan “İşletmem Nerede” 
seçeneği ile hizmet alabilecekleri 
işletmelere mobil konum 
yönlendirmesi ile kolaylıkla ulaşım 
sağlayabiliyor. Kapsam ve içerik 
olarak zenginleştirilen uygulama 
ile şirket tarafından yayınlanan 
haber ve duyurulara da yer 
veriliyor. Uygulama tarafından 
anında gönderilen bildirimler ile 
tüketiciler sayaçları okunduğu 
anda bilgi sahibi olabiliyor.  

Elektrik dağıtım sektöründeki 
benzerlerine öncülük yapacak 
özelliklere sahip uygulama kısa 
süre içerisinde tüketicilerin 
beğenisini kazandı.  

Ege’de 5 ilde tüketicileri kaliteli ve kesintisiz enerjiyle buluşturan ADm ve GDZ elektrik 
dağıtım şirketlerinin mobil uygulaması yenilendi. Tüketiciler, yenilenen mobil uygulama ile 
sadece elektrik ve aydınlatma arızalarını bildirmek, planlı kesintiler hakkında bilgi almakla 
kalmayıp aboneliklerine dair birçok bilgiye de anında ulaşabilecekler.
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Ayrıca tüketiciler, benzerlerinde 

ADm - GDZ mobil 
uygulaması yenilendi. 
sektöründeki benzer 

uygulamalarda 
olmayan birçok yeniliği 
barındıran uygulama 

tüketicilerin tüm 
talep ve ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde 

tasarlandı. 



ADm vE GDZ’DEN 
‘DEsTEKlİ’ 
sİBEr GüvENlİK 
PrOjEsİ

ADM ve GDZ elektrik dağıtım 
şirketleri, Katar Ulusal Araştırma 
Fonu (QNRF) ile Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) arasında imzalanan 
yatırım anlaşması sonucunda 
siber güvenlik projesi ile ilgili 
destek almaya hak kazandı. 
Proje kapsamında ADM ve GDZ 
sistemlerinin bir simülasyonu 
oluşturularak bu simülasyon 
üzerinden güvenlik zafiyeti testleri 
yapılacak. Testler sonucunda 
sistemdeki açıklar bulunarak siber 
saldırı riskleri en aza indirilecek. 

ADM ve GDZ elektrik dağıtım 
şirketleri, AB Horizon 2020 
kapsamında Smarter EMC2 ile 
yurt dışından aldığı ilk desteğin 
sonrasında Katar Ulusal  
Araştırma Fonu ile TÜBİTAK 
arasında imzalanan yatırım 
anlaşması sonucunda siber 
güvenlik projesi ile bir destek 
daha almaya hak kazandı. Katar 
ve Türkiye arasında elektrik 
şebekesinin siber güvenlik 
dayanıklılığının güçlendirilmesi 
ve gelişen siber saldırılara karşı 
şebekeleri korumak amacıyla  
2015 yılında imzalanan anlaşmanın 
sonuçları ortaya çıkmaya başladı. 

Ekim 2017’de başlayan çalışmalar 
sonrasında 13 proje arasından 
iki projeye destek verilmesi 
kararlaştırıldı. Enerji sistemlerinin 
siber güvenliğine odaklanan 
2016-2019 Siber Güvenlik Stratejik 
Eylem Planı’na uyması nedeniyle 

ödüle layık görülen ADM ve GDZ 
Elektrik Dağıtım, enerji sektöründe 
öncü kuruluş olma yolunda bir 
projeye daha imza attı. Katar 
Ulusal Araştırma Fonu Başkanı Dr. 
Abdül Sattar Al-Taie ve TÜBİTAK 
Başkanı ve İcra Direktörü Prof. 
Dr. Hasan Mandal tarafından 
duyurusu yapılan ve Akıllı Dağıtım 
Şebekesi Altyapısının Siber 
Güvenliği projesiyle dikkat çeken 
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, 
AB Horizon 2020 kapsamında 
yurt dışından aldığı ilk hibenin 
ardından ikinci bir hibe almaya hak 
kazanarak çıtayı yükseltti.

Sistemin simülasyonu 
üzerinden analiz yapılacak

ADM Elektrik Dağıtım Bilişim 
Teknolojileri Müdürü Mehmet 
Karadeniz, proje ile ilgili olarak; 
“Proje, endüstriyel kontrol 
sistemlerindeki siber güvenlikle 
ilgili bir modelleme yazılımına 
ait olacak. Mevcut endüstriyel 
kontrol sistemlerinde, canlı 
çalışan bir sistem üzerinde 
zafiyet analizi yapamıyorsunuz. 
Bu yazılımla, çalışan uygulamanın 
bir simülasyonunu yapacağız. 
Bu simülasyon üzerinden zafiyet 
çalışmalarını analiz ederek 
sistemimiz üzerindeki açıkları 
bulacak ve canlı sistemimizde bu 
açıkları kapatacağız. Bu çalışma 
dünyada ilk kez olacak” diye 
konuştu. 

“Riski en aza indirmek için 
çalışıyoruz”

ADM - GDZ Elektrik Dağıtım 
Teknoloji Yatırımları Müdürü 
Gökhan Batar da, ADM ve GDZ 
Elektrik Dağıtım şirketi olarak 
AR-GE projelerine oldukça önem 
verdiklerini belirterek şunları 
söyledi: “Katar’da imzalanan proje 
ile yeni nesil güvenlik sistemlerini 
dikkate alarak şebekede olabilecek 
siber saldırıların önlenmesini 
amaçlıyoruz. Teknolojinin gelişmesi 
her ne kadar işimizi kolaylaştırıyor 
olsa da bazı tehlikeleri de meydana 
getiriyor. Bu proje, şebekede 
uzaktan kontrol ettiğimiz 
ekipmanların siber güvenlik 
açısından maksimum güvenliğe 
eriştirilmesi ve dışa açıklığın 
azaltılmasını amaçlayan bir proje 
olacak. 

Türkiye’de geniş kapsamlı elektrik 
kesintileri olduğu zaman bir siber 
saldırı ihtimali üzerinde duruluyor. 
Biz iki dağıtım şirketi olarak, 
buradaki riski en aza indirmek 
için çalışıyoruz. Yapacağımız 
çalışma, Türkiye’deki tüm elektrik 
dağıtım firmalarına önderlik etmesi 
açısından önemli. Biz mümkün 
olduğu kadar kendi sistemimizde 
olan açıkları bulmaya çalışacağız. 
Bu proje kapsamında Türkiye 
ve Katar’dan üniversiteler de bu 
çalışmaya dahil olacak.” dedi. 
Batar, projenin 36 ay süreceğini 
ifade etti. 
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Gökhan BATAR
ADM - GDZ Elektrik Dağıtım 
Teknoloji Yatırımları Müdürü

Mehmet KARADENİZ
ADM Elektrik Dağıtım  
Bilişim Teknolojileri Müdürü



ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info



yENİ ABONElİK vE Güç ArTırmA sürEçlErİ  
ETs İlE ONlıNE OlDu

Elektrik dağıtım hizmetinde 
teknolojideki son gelişmeleri 
yakından takip eden ve 
uygulayan Akdeniz EDAŞ, yeni 
abonelik ve güç artırma başta 
olmak üzere birçok süreci 
online yürütüyor. Enerji Talep 
Sisteminin (ETS) devreye 
girmesinin ardından bugüne 
kadar 20 bin abonenin talebi 
karşılanırken, mühendis, fen 
adamları ve müşterilere SMS ile 
66 bin 138 adet bilgilendirme 
yapıldı.

Elektrik dağıtım şirketleri birer 
teknoloji şirketi olma yolunda 
hızla ilerlerken, bu süreçte atılan 
adımlara her gün bir yenisi 
ekleniyor. Bu anlamda sektöre 
öncülük eden; Antalya, Isparta 
ve Burdur’da yaklaşık 2 milyon 
aboneye elektrik dağıtım hizmeti 
veren Akdeniz Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (AEDAŞ), teknolojideki 
son gelişmeleri yakından takip 
ederek iş modellerine uyguluyor. 
Bunlardan biri de yeni abonelik 
ve güç artırımı süreçlerini 

hızlandırmayı hedefleyen ve 
Enerji Talep Sistemi (ETS) adı 
verilen online uygulama. Bu 
sayede tüketici adına işlem yapan 
yetkili elektrik mühendisleri 
ve fen adamları, son abonelik 
işlemine kadarki tüm süreçleri 
söz konusu platform sayesinde 
online gerçekleştirebiliyor.
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sEKTörDE Bİr İlK

Elektrik dağıtım şirketleri 
arasında bir ilk olma özelliğini 
taşıyan Enerji Talep Sistemi’nin 
fi kir babası da AEDAŞ’ın kendi 
içinden. AEDAŞ’ın şirket içi 
motivasyonu artırmak ve 
yaratıcı fi kirleri desteklemek 
için 2016 yılında başlattığı 
“Fikr-i Tasarruf” yarışmasına 
gönderilen fi kirler arasında 
birinci seçilen proje, tamamen 
öz kaynaklar kullanılarak hayata 
geçirildi. AEDAŞ’ın sektörde ses 
getiren projesinde, öncelikle 
sisteme kayıtlı olan yetkili 
elektrik mühendisleri ve fen 
adamlarına bir kullanıcı adı 
ile şifre tanımlanıyor. Elektrik 
mühendisleri ve fen adamları, 
alçak gerilim proje kontrollerini, 
30 kW ve üstü alçak gerilim ve 
orta gerilim abonelerin tesisat 
kontrollerinin taleplerini online 
olarak sistemden yapabiliyor. 
Bu sırada tüm bilgi ve belgelerin 
otomatik olarak arşivlenmesi de 
sağlanıyor. 

Yeni abonelik ve güç artırma 
işlemi sırasında sahada yapılacak 
kontrol ve çalışmalar için online 
olarak randevu alınabilirken, tüm 
belgeler ve çıktılar fen adamları 
tarafından taratılarak yine online 
ortamda yüklenebiliyor. Tüm 
süreçlerde başvurusunun durumu 
hakkında ilgili kişilere SMS ile 
bilgilendirme yapılıyor. İşlemler 
tamamlandığında ise müşterinin 
sadece abone olmak için bağlı 
bulunduğu işletmeye gitmesi 
yeterli oluyor. Yetkili elektrik 
mühendisleri ve fen adamları 
internet üzerinden sisteme 
doğrudan ulaşım sağlayabiliyor.

TABLET ÜZERİNDEN İŞLEM

Aktif olarak Antalya, Isparta 
ve Burdur’da kullanılan sistem 
sayesinde yetkili elektrik 
mühendisleri ve fen adamları 
tarafından yapılan yeni abonelik, 
güç artırımı, enerji müsaadesi ve 
proje onayı süreçleri ile birlikte 
sahada yapılacak sayaç değişimi, 
tesisat kontrolü, müşteri talepleri 
ve buna benzer tüm iş emirleri 
Enerji Talep Sistemi üzerinden 
saha ekiplerine görev olarak 
atanıyor. AEDAŞ bünyesindeki 
saha ekipleri bu iş emirlerini, yine 
şirket tarafından temin edilen 
tabletler yardımıyla elektronik 
ortamda tüm detaylarıyla görüp 
sahada yapılan tüm operasyonları 
tablet üzerinden Enerji Talep 
Sistemi’ne girerek süreçleri 
devam ettirebiliyorlar. Yine talep 
sahibi de Enerji Talep Sistemi’ne 
girerek işin tüm aşamalarını takip 
edebiliyor.

66 BİNDEN FAZLA SMS 
GÖNDERİLDİ

Sistemin devreye girmesiyle 
birlikte kullanımda da oldukça 
iddialı rakamlara ulaşıldı. Enerji 
Talep Sistemi’nin kullanılmaya 
başladığı günden itibaren Elektrik 
Mühendisleri Odası’na kayıtlı 
313 farklı mühendisten 24 bin 
231 talep ve yetkili 723 farklı 
fen adamından 17 bin 214 talep 
karşılandı. Bu taleplerin 7 bin 
884 adedi abonelik işlemi, 33 
bin 504 adedi proje onayı ve 57 
adedi 24 Eylül 2018’de devreye 
alınan bağlantı görüşünü içeriyor. 
Bu süre içinde toplamda 20 bin 

müşterinin talebi karşılanırken, 
tüm bu süreçler boyunca 
da mühendis, fen adamı ve 
müşterilere SMS ile 66 bin 138 
adet bilgilendirme yapıldı.

GURUR VERİCİ BİR PROJE

Projenin şirket içinde yetişen 
çalışanlar tarafından hazırlanmış 
olmasının kendileri için ayrı bir 
gurur kaynağı olduğunu dile 
getiren AEDAŞ Genel Müdürü 
Bahadır Müdüroğlu, “Şirket 
içinde bu tarz yaratıcı fi kirlerin 
hayata geçirilmesine her zaman 
destek olmayı sürdüreceğiz. ETS 
sayesinde tüm işlemlerimiz online 
olarak yapılabiliyor. Bu durum 
hem zaman kazandırıyor, hem 
de müşteri memnuniyetini üst 
seviyelere taşıyor” dedi.

AEDAŞ’ın şirket içi 

motivasyonu artırmak 

ve yaratıcı fikirleri 

desteklemek için 2O16 

yılında başlattığı 

“Fikr-i Tasarruf” 

yarışmasına gönderilen 

fikirler arasında birinci 

seçilen proje, tamamen 

öz kaynaklar kullanılarak 

hayata geçirildi. 



AKEDAŞ, SİEMENS TİC. ve 
SAN. A.Ş ile sözleşmesini 
imzalamış olduğu SCADA/
DMS projesi kapsamında 69’u 
Kahramanmaraş, 31’i Adıyaman 
bölgesinde bulunan toplam 
100 adet dağıtım istasyonunun 
SCADA için gerekli adaptasyon 
çalışmalarını tamamlayarak bu 
istasyonları uzaktan kontrol 
edilip, izlenebilen istasyonlar 
haline dönüştürmüştür. 

Son yıllarda sayıları giderek artan 
güneş enerji santrallerinin de 
şebekeye tesirlerinin kontrol 
altında tutulması amacıyla SCADA 
sistemine dahil edilmesi işlemi hızla 
devam ederken hali hazırda 55 MW 

güç ile 55 adet santral izlenip 
kontrol edilebiliyor. Bilhassa 
şebekenin yük akışında köklü bir 
değişiklik olarak gelişen dağıtık 
üretim santrallerinin izlenmesi 
AKEDAŞ tarafından ayrıca 
önemsenmektedir.

İlk kurulumu 1 Ekim 2015 
tarihine dayanan ve her geçen 
gün geliştirilen, SCADA/DMS 
sisteminin, Ana Kontrol Merkezi 
Kahramanmaraş’ta, Acil Durum 
Kontrol Merkezi Adıyaman’da 
bulunmaktadır. AKEDAŞ yönetim 
binalarında yer alan SCADA Kontrol 
Merkezleri, ana kontrol merkezinde 
üç vardiya şeklinde görev yapan 
ve yedi kişiden oluşan SCADA 
Operatörleri vasıtası ile sürekli 
kontrol edilmektedir. SCADA 
Kontrol Merkezleri üzerinden bahse 
konu istasyonlar uzaktan kontrol 
edilip, istasyonlara ait elektriksel 
parametreler ve sinyalleri sürekli 
olarak izlenmektedir.

Ana kontrol merkezi üç Operatör,  
iki Süpervizör ve 2 DTS 

(Dispatcher Training Simulator) 
olmak üzere toplam yedi adet iş 
istasyonu sayesinde aynı anda 
yedi adet SCADA Operatörünün 
çalışmasına olanak sağlarken; 
Adıyaman acil durum kontrol 
merkezi üç Operatör, iki Süpervizör 
iş istasyonu sayesinde aynı anda 
beş adet SCADA operatörünün 
çalışmasına olanak sağlamaktadır.

Şu an önem durumuna göre 
belirlenmiş 155 adet dağıtım 
istasyonunda SCADA kurulumunu 
tamamlayan AKEDAŞ, sorumluluk 
alanı içerisindeki tüm Dağıtım 
İstasyonlarında bu çalışmayı 
tamamlamayı hedeflemektedir. 
Bu amaçla sürekli olarak SCADA 
sistemini geliştirmeye devam 
etmektedir.  

AKEDAŞ yaptığı yenileme, 
iyileştirme ve geliştirme 
çalışmaları sayesinde özellikle 
kaliteli elektrik enerjisi dağıtımı 
yaparak tüketici memnuniyetini 
artırma yönündeki çalışmalarını 
devam ettirmektedir.  

AKEDAŞ scADA-Dms sİsTEmlErİ İlE KEsİNTİsİZ  
ENErjİ yOluNDA
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AKEDAŞ, elektrik dağıtım 
şirketlerinin yatırım süreçlerini 
oluşturan; proje keşfi , 
projelendirme, kontrolörlük, 
kabul, hakkediş, CBS veri toplama 
süreçlerinde dağıtım şirketlerinin 
diğer yazılım ve sistemleri ile 
birlikte entegre çalışabilecek 
bir mobil yazılım geliştirerek, 
yatırım süreçlerinin dijital ortama 
aktarılmasının sağlanması 
amacıyla bir Ar-Ge projesi 
geliştirdi. 

AKEDAŞ, projesiyle 2017’nin 
Temmuz ayında EPDK’ya 
başvurudu bulundu ve başvurusu 
kabul edildi. Bu kapsamda, 
yapılması planlanan proje ile 
başta AKEDAŞ olmak üzere 
tüm dağıtım şirketleri için saha 
süreçlerinde kullanılmak üzere 
bir mobil cihaz yazılımı 
oluşturuluyor.

Proje kapsamında, AKEDAŞ 
özelinde şebeke yatırım süreçleri 
incelenerek, mobil cihazda 
karşılanabilecek süreçlerin 
çıkarılması, mobil cihaz yazılımının 
fonksiyonel ve entegrasyon 
gereksinimlerinin belirlenmesi 
işlemleri gerçekleştiriliyor. 
Belirlenen gereksinimlere göre 
mobil cihaz yazılımı kavramsalı 
hazırlandı. Hazırlanan kavramsala 
uygun olarak yazılım oluşturma 
çalışmalarına başlandı.  

Projenin son aşamasında ise 
yazılımın birim entegrasyon 
ve canlıya geçiş testleri 
gerçekleştirildikten sonra yazılım 
2019 yılı başlarında AKEDAŞ 
bünyesinde kullanılmaya 
başlanacak. 
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AKEDAŞ yATırım sAHA sürEçlErİNİ mOBİl cİHAZ yAZılımı İlE 
GErçEKlEŞTİrmEyE HAZırlANıyOr

Projenin gerçekleşmesi ile 
birlikte;

• Proje etüdü, keşfi , kontrolü 
ve hakedişi gibi işlemlerin 
elektronik ortamda 
yürütülmesi ve bilgilerin 
sahada girilmesinin 
sağlanması,

• Dağıtım şirketlerine ağır 
iş yükü oluşturan yatırım 
süreçlerinin hafi fl etilmesi, 

• Yüklenici ve dağıtım 
şirketlerinin yatırım 
konularında daha hızlı 
davranabilmesi, 

• Cors cihazı entegrasyonu 
ile yüksek hassasiyetli CBS 
verilerinin sisteme girilme 
süresinin kısaltılması ve CBS 
veri toplama maliyetlerinin 
en aza indirilmesi 
hedefl enmektedir. 

yazılım 2O19 yılı 
başlarında AKEDAŞ 

bünyesinde 
kullanılmaya 

başlanacaktır.



28

Uzaktan izleme ve kontrol 
(SCADA) sistemini devreye 
sokan Aras EDAŞ, sistemi basın 
mensuplarına tanıttı.

Aras EDAŞ, uzaktan izleme ve 
kontrol merkezi (SCADA) ile 
coğrafi bilgi sistemini (CBS) 
devreye soktu. SCADA ile bin 
260 trafo ve 4 bine yakın hattın 
izleneceğini belirten Aras EDAŞ 
Genel Müdürü Fikret Akbaş, CBS 
ile bölgedeki hatların tamamını ve 
abone bilgilerini sayısal ortama 
aktardıklarını söyledi.

Doğu’da 7 il, 58 ilçe ve 4bine 
yakın köye hizmet veren Aras 
EDAŞ, kesintileri sona erdirecek 
SCADA sistemini devreye soktu. 
2016 yılında başladıkları ve 
14 milyona mal olan projenin 

bölgedeki kesintileri sona 
erdireceğini belirten Aras EDAŞ 
Genel Müdürü Fikret Akbaş; 
“Şehir merkezleri elektrik 
kesintilerini unuttu. Bundan sonra 
bu bölgede hiç kesinti olmayacak 
diye iddia ediyorum” dedi.

Merkezde trafo ve hatların 24 
saat izleneceğini vurgulayan 
Akbaş; “Ekiplerimiz burada 
vardiyalı olarak görev yapacak. 
Hatları izleyecek, arızaya anında 
müdahale edebilir hale gelecek. 
Kars’ın, Iğdır’ın her hangi bir 
yerinde arıza olduğunda anında 
görme imkanına kavuşacak. 
Müdahale ederken yedek 
hatları devreye alarak vatandaşı 
elektriksiz bırakmamaya 
gayret edeceğiz. Projeye 

2016’da başladık, devam eden 
çalışmaların ana gövdeleri bitti. 
Bugün merkezi açıyoruz. Saha 
çalışmaları devam ediyor. 2018 
sonunda saha çalışmalarını 
tamamlamayı düşünüyoruz” diye 
konuştu.

Aras EDAŞ olarak coğrafi bilgi 
sistemi (CBS) denilen alt yapı 
sistemini de kurduklarını ifade 
eden Akbaş, şunları söyledi: 
“CBS dediğimiz alt yapı sistemi 
ile hatların tamamı üzerindeki 
malzemeleri, abone bilgileri 
dahil olmak üzere sayısal ortama 
aktardık. Bu sistemle birçok işi 
kolay halledebilir hale geldik. 
Sistem tamamlandıktan sonra 
bölgemiz, özellikle de şehir 
merkezleri kesintileri unuttu. 

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, ığdır, Ardahan ve Bayburt illerine elektrik dağıtım 
hizmeti veren Aras EDAŞ, abonelerine kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için yeni 
bir uygulama daha başlattı. 

KEsİNTİlEr TArİHE KArıŞAcAK



Aras EDAŞ, müşteri 

memnuniyeti ve talep 

yönetimi ile ilgili ‘Mobil 

Uygulama’ hayata geçirdi. 

Her bölgeden ve her cepten 

7/24 ulaşılabilir olmayı 

hedefl eyen Aras EDAŞ, yeni 

uygulaması ile müşterilerine 

daha yakın olacak.

Kesintisiz, kaliteli enerji sloganı 
ile hizmet veren Aras EDAŞ, 
müşterilerinin taleplerini hızlı bir 
şekilde çözüme kavuşturmak için 
yeni bir uygulama başlattı. 7/ 24 
hizmet veren Çözüm Merkezi (444 
7 850), sosyal medya, web adresi 
üzerinden canlı chat, WhatsApp ve 
müşteri hizmetleri merkezlerinin 
yanında artık ‘mobil uygulama’ ile 
de hizmet verilecek. 

Dijital dünyanın insan hayatının 
büyük bir parçası olduğu bu 
çağda, mobil teknolojilere olan 
talebin enerji sektöründe de 
karşılık bulduğunu söyleyen 
Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret 
Akbaş, kamu hizmetlerinde 
teknolojinin yaşam standartlarını 
en çok etkileyen dinamik 
olduğuna değindi. Elektrik dağıtım 
hizmetlerinde nitelik bakımından 
yapılan işin mantığında bir 
değişiklik olmadığını, kamu 

hizmeti gerçeğinin değişmediğini 
fakat nicelik bakımından büyük 
değişiklik yaşandığını belirtti. 

‘’Aras EDAŞ bu çağa ayak 
uydurabilecek mukadderata sahip 
bir şirkettir. Mobil uygulamamız; 
online randevu alma, başvuru 
sorgulama, abonelik işlemlerini 
görüntüleme gibi pratik 
hizmetlerin yanında, enerji 

tüketim hesaplama, planlı elektrik 
kesintilerinden haberdar olma, 
yıllık elektrik tüketimlerini takip 
edebilme, aydınlatma formu 
doldurabilme gibi teknik hizmetler 
de verebiliyor. Mobil uygulamamız 
müşterilerimizin vazgeçmezleri 
arasında olacak. Her zaman ve her 
yerden ulaşılabilir olmak istedik 
ve bu hedefi mize emin adımlarla 
ulaşıyoruz.’’ dedi. 

sİsTEm NAsıl çAlıŞıyOr?

Aras EDAŞ’ın kurumsal web sitesinin iOS ve Android tabanlı mobil uygulaması AppStore ve 
GooglePlay mağazalarında yayınlanmıştır. Uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefon ya da tablet 
cihazlarınıza indirip Aras EDAŞ’ın güncel bilgilerine ulaşabilir ve zamandan kazanabilirsiniz. 

ArAs EDAŞ mOBİl uyGulAmAsı İlE ZAmANDAN KAZANDırıyOr
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İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 
milyondan fazla aboneye elektrik 
dağıtım hizmeti veren Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 
Alman devolo AG iş birliği ile 
akıllı sayaç iletişiminde G3-PLC 
teknolojisini test etmeye başladı.

BEDAŞ ve devolo AG’nin 
birlikte yürüttüğü projenin test 
çalışmaları kapsamında G3-
PLC teknolojisi saha deneyinin 
kurulumu yapıldı. Dağıtım ve 
iletim şebekesinin kısıtlarına 
göre enerji üretim ve tüketiminin 
dağıtım bölgeleri arasında 
dengelenmesini sağlayacak 
olan CALLIA projesi kapsamında 
yürütülen çalışmanın test 
sonuçları, yüksek okuma 
oranlarına sahip.

KUMBURGAZ VE 
BAKIRKÖY’DE PİLOT 
UYGULAMA BAŞLADI

Yeni bir gelişmiş ölçümleme 
altyapısı (AMI) sisteminin 
planlanması, uygulanması ve 
gösterimine dair çalışmalar 
yapmayı hedefleyen G3-PLC 
teknolojisi, öncelikli olarak 
Kumburgaz ve Bakırköy pilot 
bölgelerinde uygulamaya alındı.

Söz konusu teknoloji, BEDAŞ’ın 
sorumlu olduğu bölgenin geneline 
entegre edildiği takdirde enerji 
maliyetinde azalma, tüketici 
bilgilerine daha sağlıklı ulaşma, 
kaliteli ve kesintisiz elektrik 
dağıtım hizmetini destekleme 
gibi avantajlar sağlayacak. Akıllı 
sayaçların uzaktan okunması 
ve şebeke kontrol merkezine 
bağlanmasının amaçlandığı proje 
sonunda 150-500 kHz frekans 
aralığındaki G3-PLC teknolojisi ile 
yeni bir IP tabanlı veri aktarımına 
imkân sağlanacak.

DEVRELER ARASI GÜVENİLİR 
BAĞLANTI KURABİLİYOR

İstanbul’da 3.573 km²’lik bir alana 
elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini 
söyleyen BEDAŞ proje yöneticileri, 
“PLC teknolojilerinin İstanbul’daki 
akıllı şebekenin ayrılmaz bir parçası 
olacağını düşünüyoruz. Yaptığımız 
saha deneyinin sonuçları, G3-PLC 
teknolojisini, uzaktan sayaç okuma 
alanındaki alternatifler arasında 
öne çıkarıyor” açıklamasında 
bulundu. 

G3-PLC’nin PLC teknolojileri içinde 
uzmanlığını kanıtladığını belirten 
devolo AG Stratejik Konumlama ve 
Yenilik Yöneticisi Dr. Anıl Mengi, “Bu 
teknoloji, uzak mesafelerde bile 
tekrarlayıcı kullanmadan devreler 
arasında sabit ve güvenilir bağlantı 
kurabiliyor. İletişim için altyapı 
olarak düşük voltaj düzeyinde 
ana şebeke kaynağını kullanan 
G3-PLC’nin entegre edilmesi 
de oldukça düşük maliyetle 
gerçekleşiyor” diye konuştu.

Abonelerine kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için teknoloji yatırımlarına aralıksız devam eden BEDAŞ, cAllıA 
projesi kapsamında akıllı sayaçların uzaktan okunmasına olanak sağlayan G3-Plc teknolojisini iki pilot bölgede 
uygulamaya başladı. BEDAŞ söz konusu teknolojiyi, Alman devolo AG firması iş birliği ile hayata geçirdi.

BEDAŞ, G3-Plc TEKNOlOjİsİ İlE AKıllı sAyAçlArı 
uZAKTAN OKuyOr
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çEDAŞ, Bİr İlKE İmZA ATTı; ZOr ŞArTlArA 
öZEl 4X4 sEPETlİ ArAç İmAl ETTİrDİ

ÇEDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe bir 
ilke imza attı ve kırsal bölgelerde, dar 
sokaklardaki havai hatlarda yaşanan arıza, 
bakım ve onarım çalışmalarına daha hızlı 
müdahale edecek, kendine özel bir araç 
ürettirdi. Zor şartlar için imalatçı, üretici ve 
ÇEDAŞ’ın Ar-Ge merkezindeki çalışmalar 
sonucunda 4x4 çift kabin kamyonet üzerine 
12 metre yüksekliğe sahip özel bir platform 
imal edildi.

Elektrik dağıtımında teknoloji 

odaklı ve sürekli yenilenen hizmet 

anlayışı ile müşteri memnuniyetini 

en yüksek seviyede tutmayı 

kendine misyon edinen Çamlıbel 

Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 

Türkiye’de bir ilke imza attı.

ÇEDAŞ, kırsal bölgelerde ve nispi 

dar sokaklarda oluşan havai hat 

arızalarına müdahale etmek, 

onarım ve bakım çalışmalarında 

kullanmak üzere kendisi için 

üretilen 4x4 sepetli aracı devreye 

aldı.
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Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda 4x4 çift 

kabin kamyonet 
üzerine 12 metre 
yüksekliğe sahip 

özel platform imalatı 
yapıldı.

ORTAK AR-GE ÇALIŞMALARI 
YAPILDI

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 52 
bin kilometrekare gibi geniş bir 
alanda elektrik dağıtım hizmeti 
veren ÇEDAŞ, abonelerine 
kesintisiz enerji vermek, 
arızalara daha hızlı müdahale 
edebilmek için piyasada olan 
mevcut araçlardan daha küçük 
boyutlarda ve arazi kabiliyeti olan 
bir araç imal edilmesi ihtiyacı ile 
harekete geçti. Ardından üretici 
fi rma yetkilileri ile ortak yapılan 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
4x4 çift kabin kamyonet üzerine 
12 metre yüksekliğe sahip özel 
platform imalatı yapıldı.

PERSONELİN İHTİYAÇLARI 
DOĞRULTUSUNA 
GELİŞTİRİLDİ

ÇEDAŞ’ın bakım ve onarım 
personelinin ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillenen ilgili 
platform 12 metre çalışma 
yüksekliğinde, 160 kg sepet 
taşıma kapasitesinde, 6 derece 
eğime kadar çalışma kabiliyetine 
sahip, yüksek izolasyon gerilimine 
(70 KV sıçrama gerilimine 
dayanıklı) dirençli ve devrilme 
moment kontrol ünitesine sahip 
olarak planlandı.

30 GÜN BOYUNCA SAHADA 
TEST EDİLDİ

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi 
Kıvılcım, aracın imalatı sonrasında 
30 gün boyunca sahada imalatçı 
fi rma, ÇEDAŞ ve araç üreticisi 

fi rma tarafından çalışma 
şartlarında oluşabilecek tüm 
durumlara karşı test edildiğini 
belirterek, “Araç üzerinde yapılan 
imalatlar; TÜVTÜRK, TSE, Makina 
Mühendisleri Odası, araç üreticisi 
fi rma ve bağımsız denetim 
kurumları tarafından kontrol edilip 
sertifi kalandırıldı. Ortaya çıkan bu 
çok özel araçla sektöre öncülük 
ediyor olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.

“OrTAyA çıKAN Bu çOK öZEl ArAçlA sEKTörE öNcülüK 
EDİyOr OlmAKTAN BüyüK muTluluK DuyuyOruZ”
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Tüketiciler; Arıza Bakım- 
Onarım, Aydınlatma, 
Enerji Açma ve Kesme, 
Yatırım Çalışmaları, 
Enerji Müsaadesi, Sayaç 
Okuma ve Değiştirme, 
Kayıp Kaçak Mücadelesi 
gibi konuların yanı 
sıra tüm talep, öneri 
ve şikayetlerini 7/24 
kesintisiz hizmet 
veren 186 Arıza İhbar 
ve Çözüm Merkezi’ne 
iletebiliyor.

Çoruh EDAŞ Genel Müdürü 
Mehmet Aydın; “Çağrı 
Merkezimiz 186 ile entegre 
çalışan ve mobil uygulama 
içeren endüstriyel tip tabletler 
ekiplerimizin kullanımına sunuldu. 
Çağrı Merkezi Yönetimi Yazılımı 
(CRM) ile bildirimli ve bildirimsiz 
tüm enerji kesintileri için iş emri 
oluşturularak tüketicilerden 
gelen şikâyetin başlangıcından 
sonuçlandırılmasına kadar geçen 
süreç kayıt altına alınıyor. Bu 
süreçte oluşan iş emirleri saha 
çalışmalarında görev yapan 
arıza bakım ve onarım ekipleri 
tarafından kullanılmakta olan 

tabletlerdeki Mobil İşgücü 
Yönetim Yazılımına iletiliyor. 
Ekiplerimiz tarafından kesintinin 
giderilmesine yönelik işlemler ve 
kayıtlar yine tabletlerdeki Mobil 
İşgücü Yönetim Yazılımı üzerinden 
yapılıyor. 

Enerji kesintileri kesintinin 
başlangıç/bitiş tarihi ve saati, 
kesintinin sınıfı, kesintinin nedeni, 
kesintinin kaynağı, şebeke 
unsuru, kesintiden etkilenen 
kullanıcı sayısı gibi başlıklar 
altında kayıt altına alınıp iş 
emirlerine dönüştürülerek saha 
ekiplerimize yönlendiriliyor.” dedi.

çOruH EDAŞ’TAN çAğrı mErKEZİ 186’yA 
TEKNOlOjİK yATırım 
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Mehmet AYDIN
Çoruh EDAŞ Genel Müdürü

modern şebeke yönetiminin hakim olduğu günümüzde teknoloji uygulamalarının daha 
etkin kullanılması ve akıllı şebeke yönetimi anlayışı ile faaliyet gösteren çoruh EDAŞ, 
teknoloji yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek abonelerine daha verimli ve 
sürekli hizmet vermeyi hedefliyor. 



Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü 
Mehmet Aydın, Çoruh EDAŞ 
Çağrı Merkezine ulaşılabilirlik 
seviyesinin yüzde 99, operatörle 
sesli görüşmeyi 20 saniye 
içerisinde başlatma servis 
oranının yüzde 98, cevaplanma 
oranının da yüzde 99’un üzerinde 
olduğunu açıkladı. 

Müşteri memnuniyetini ön 
plana alarak iletişim ve hizmet 
kalitesini her geçen gün arttıran 
Çoruh EDAŞ, gerçekleştirdiği 
Çağrı Merkezi ve Kesinti Yönetim 
Sistemi entegrasyon projeleri ile 
daha modern ve dijital mobil bir 
yapıya taşındı. Kesinti Yönetim 

Sisteminin kurulumunda elektrik 
dağıtım şebekesi Coğrafi  
Bilgi Sisteminin entegrasyonu 
sağlanarak Müşteri Bilgi 
Yönetim Sistemi entegrasyonu 
gerçekleştirildi. 

Mobil Ekip Yönetim Sisteminin de 
dahil edilmesi sonucu destekleyici 
son aşamanın tamamlandığını 
ifade eden Mehmet Aydın; “Kesinti 
Yönetim Sistemi ile arıza yerinin 
hızlı şekilde tespiti, arızalı bölgenin 
en az abonenin etkileneceği 
şekilde hızlı bir şekilde izole 
edilmesi, alternatif besleme 
seçeneklerinin etkin kullanımı 
artırıldı. Elektrik dağıtım şebekesi 

hakkında kayıt altına alınan teknik 
ve istatistiksel bilgiler sayesinde, 
yatırım ve bakımların planlaması 
ve etkin yönetimi gibi pek çok 
önemli avantajlarla müşteri hizmet 
kalitesi artarak devam edecek” 
dedi.

çoruh EDAŞ, 29 bin 211 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde Trabzon, rize, Giresun, Artvin ve 

Gümüşhane illerinde toplam 6O ilçede 1,3 milyon aboneye kesintisiz, kaliteli enerji arzı ve yüksek 

kalitede dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyen bir kuruluş. 7-24 kesintisiz hizmet veren 186 Arıza İhbar ve 

çözüm merkezi ile çoruh EDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe örnek çağrı merkezi olma yolunda ilerliyor.

çOruH EDAŞ çAğrı mErKEZİ vE KEsİNTİ yöNETİmİ 
ENTEGrAsyONu İlE HİZmET KAlİTEsİNİ ArTTırıyOr
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“çoruh EDAŞ 
çağrı merkezine 

ulaşılabilirlik seviyesi 
yüzde 99’un 
üzerinde.”



DİclE DİjİTAl DöNüŞüm PrOjEsİ 
HAyATA GEçİyOr

Dijital dönüşüm çalışmalarına 
Mayıs 2016’da tanıtılan ‘Dicle 
Dijital Dönüşüm’ projesi ile 
başlayan Dicle Elektrik, bu yönde 
ciddi ilerlemeler kaydediyor. 
Kısa adı 3D olan projenin tanıtım 
toplantısında Dicle Elektrik 
Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı 
Memet Atalay, ‘’Türkiye’nin en 
çok gelişme kaydeden şirketi 
olmayı hedefl iyoruz’’ demişti. O 
günden bu yana Dicle Elektrik’in 
en çok önem verdiği yatırımlar 
dijitalleşme alanındakiler oldu. 

Bunun sonucunda 21 dağıtım 
şirketi arasında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Ar-Ge Merkezi açma izni alan ilk 
şirket Dicle Elektrik oldu. Şirket, 
EPDK’dan ‘Teknik ve Teknik 

Olmayan Kayıpların Azaltılması 
ve İş Süreçleri’ kategorisindeki 
‘Elektrik Dağıtım Şebekesinde 
Kayıp ve Kaçak Elektrik için 
Önleyici Çalışmalar Projesi’ ile 
Ar-Ge Başarı Ödülü almaya hak 
kazandı. ‘Dicle Dijital Dönüşüm’ 
projesinde ise şirketin kendi 
uzmanlarının yanı sıra yabancı 
uzmanlar da görev alıyor.

3K projesi tüm bölgeye 
yayılacak

Dicle Elektrik, müşterilerine 
kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli 
enerji sağlamak için sahada ileri 
teknoloji kullanıyor. Firma işleyişin 
takibi için de ‘3K’ projesini hayata 
geçirdi. Projeye adını veren 3K 
ifadesi, ‘Kayıpsız’, ‘Kesintisiz’, 

‘Kaliteli’ elektrik kelimelerinin baş 
harfl erinden oluşuyor. 3K Projesi 
ile ‘Örnek Köy’ uygulamasında 
olduğu gibi, belirlenen alanlarda 
yeraltı şebekeleri döşenmesi, 
akıllı pano yatırımları, aydınlatma 
sistemlerinin yenilenmesi, arızalara 
anında müdahale edilebilmesi 
için uzaktan sayaç okuma 
sistemlerinin kurulması ve enerji 
kayıplarının minimize edilerek 
arıza oranlarının düşürülmesi 
yoluyla enerji kalitesinin artırılarak 
müşteri memnuniyetinin en üst 
seviyeye çıkartılması hedefl eniyor. 
Proje kapsamına 900 civarında 
trafo bölgesi ve yaklaşık 200 bin 
abone dahil edilirken, ilerleyen 
aşamada Dicle Elektrik Dağıtım 
hizmet bölgesinin tümü projeye 
dahil olacak. 

36

Murat KARAGÜZEL
Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü



Dicle Elektrik Dağıtım Genel 
Müdürü Murat Karagüzel, 
dağıtım şirketi olarak görevlerinin 
abonelerine ‘Kayıpsız, Kesintisiz 
ve Kaliteli’ elektrik enerjisi sunmak 
olduğunu belirterek özelleştirme 
sonrasında teknolojik yatırımlara 
ağırlık verdiklerini söyledi. 
Karagüzel, “Teknolojik yatırımlar 
yapan ve bu doğrultuda hizmet 
sunan bir dağıtım şirketi olma 
yolunda çok büyük bir iddiamız 
var. Bu yönde büyük yatırımlar 
yaparak önemli bir mesafe aldık. 
Artık “biz bir teknoloji şirketiyiz” 
diyebiliyoruz. Bu teknoloji ile 
kayıp kaçağı sahada çok rahat 
takip edebiliyoruz, sayaçları 
uzaktan okuyabiliyoruz, uzaktan 
denetleyebiliyoruz. Bu sayede 
dağıtım sistemimizi daha kolay bir 
şekilde ölçebiliyoruz. 

Kurduğumuz ölçüm sistemleri 
aracılığıyla sisteme giren ve 
tahakkuk edilen enerjiyi çok rahat 
şekilde denetleyebiliyoruz. 3K 
Projesi’nde önemli olan, enerjinin 
arzı, kalitesi ve sürekliliğidir. Dicle 
Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 il 
ve 49 ilçenin tamamı 3K Projesinin 
uygulama alanı olacak. Bu proje 
ile bölgeye giren enerjinin tümünü 
ölçmenin yanı sıra lokal olarak 
da ölçümler yapabileceğiz. Proje 
sayesinde arıza, enerji kesintisi 
sıklığı ve süresi ile gerçekleşen ve 
gerçekleştirilecek yatırımlarımızı 
belirleyerek yol alacağız” dedi.

Hangi projeler hayata 
geçirildi?

Kaçak elektrikle mücadele için 
şebeke yenileme çalışmalarına 

öncelik verdiklerini belirten 
Murat Karagüzel, bu amaçla 
şu projeleri hayata geçirdikleri 
bilgisini verdi: “Teknik kayıp 
oranının düşürülmesi, şebekenin 
enerji kalitesinin uzaktan 
izlenip raporlandığı Teknik 
Kalite İzleme Sistemi, tüm 
şebeke envanterinin noktasal 
işlendiği ve saha uygulamalarına 
entegre edildiği Coğrafi  Bilgi 
Sistemleri geliştirme, enerji 
atlası uygulaması kapsamında 
elektrik dağıtım şirketlerinin 
kamu coğrafi  verilerine erişimi, 
iş süreçlerinde kullandırılması 
ve tüketicilerin internet tabanlı 
bir yazılımdan kesinti ve arıza 
bilgilerine erişiminin sağlanacağı 
yazılımın geliştirilmesi, saha 
operasyonlarının tabletler ve 
elektronik sistemlerle yönetildiği 
Saha Yönetim Sistemi.

Arıza ve şikayetlerin direkt 
ulaştırıldığı Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’da kurulu Çağrı 
Merkezleri, kayıp ve usulsüz 
enerji kullanımı ile sürekli 
mücadele, büyük müşteriler 
müdürlüğü kurulması, endeks 
okuma, endeksör ihbar analiz, 
icra etkinliğinin artırılması, 
sayaç toplulaştırma yatırımları, 
primer pano uygulamaları, 
sayaç ve modem teknolojisiyle 
haberleşme stratejisi, mekanik 
sayaç değiştirme, elektrik 
dağıtım şebekesinde kaçakla 
mücadele hususunda dünya 
uygulamalarının araştırılması, 
enerjinin şifrelenmesi, akıllı 
şebeke altyapısı, daha önceden 
sayacı olmayan 20 bin tarımsal 
trafoya OSOS ve sayaç takılması, 
yeni nesil akıllı sayaçlar, kentsel 
alanda alçak gerilim dağıtımının 

dönüşümü, Örnek Köy ve Dicle 
Dijital Dönüşüm projeleri.”

Tüm projelerin hedefi  kaliteli 
enerji

Genel Müdür Murat Karagüzel, 
kurulan tüm sistemler ve 
projeler ile hizmet bölgesindeki 
vatandaşlara Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK) belirlediği hedefl er 
doğrultusunda kaliteli enerji 
sunmayı hedefl ediklerini söyledi. 
“En büyük hedefi miz ise müşteri 
memnuniyetinin artırılması” diyen 
Karagüzel, altyapının iyileştirilmesi 
için 2018 yılsonu itibariyle 1,6 
milyar liralık yeni yatırımın hayata 
geçmiş olacağını belirtti. 

Bu yatırımlar sayesinde birçok 
noktada önemli adımlar atmış 
olduklarını belirten Karagüzel 
şunları kaydetti: “Yatırımlar 
sürdükçe her şey daha iyi, daha 
güçlü ve daha kaliteli hale gelecek. 
Yıldan yıla vatandaşlarımızın bu 
bölgedeki enerji altyapısında 
yaşanan kalite artışını daha fazla 
fark edeceğine inanıyoruz. Bu işler 
zamanla görülüyor.

Yatırımlarımızı devam ettireceğiz. 
Yıllardır yapılamayan işleri 
yapıp tamamlamak ve böylece 
müşterilerimize daha kaliteli ve 
kesintisiz elektrik enerjisi sunmak 
istiyoruz. Biz elektrik şirketi olarak 
yatırım yapmaya devam ettikçe, 
altyapı sorunlarını çözdükçe 
buraya daha çok yatırım gelir, 
daha çeşitli alanlarla üretimin 
önü açılır ve bölge insanının refah 
seviyesi yükselir.”
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“DİclE ElEKTrİK Bİr TEKNOlOjİ ŞİrKETİDİr”
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DİclE ElEKTrİK OPErAsyONEl TEKNOlOjİlErİ

> COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

• Entegrasyonlar

• SAYS-SYS iş emri (TSKS)

• OSOS

• Analizör

• MBS

• İş zekası

• UAVT

• Proje

• Araç takibi

• ÇKS

• Sokak görüntüsü

> OSOS

• Türkiye’nin En Büyük OSOS 
Yazılım ve Sistem Yönetimi 
(450.000 Tesisat)

• Modem protokolü 
çalışmaları

• VEE kuralları uygulama 
çalışmaları

• Modem&Sayaç Uyumluluk 
çalışmaları

• MDM çalışmaları

• Uzaktan açma&kesme 
süreçleri

• Entegrasyon süreçleri 
takibi

• MBS

• CBS

• Raporlama

• ÇKS

> AR-GE

• Sektörün ilk Ar-Ge Merkezi

• EPDK Ar-Ge Projeleri Takibi

• TÜBİTAK/Horizon Ar-Ge 
projeleri çalışmaları

• Ar-Ge Merkezi yasal 
sorumlulukların takibi

> SCADA

• SCADA projesinin yürütülmesi 

• Kapsam;

* Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin 
toplamda 83 DM/KÖK binası

* Dicle EDAŞ bölgesi toplam 
yükün % 70’i

* Toplam abone sayısının % 60’ı

* Projenin ihale, teklif 
değerlendirme, sözleşme 
süreçlerinin takibi
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4O

ENErjİsA DAğıTım ŞİrKETlErİNDE
scADA KONTrOl mErKEZİ ArTıK mOBİl

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Başkent, Ayedaş ve Toroslar 
müşterilerine kaliteli ve kesintisiz 
elektrik hizmetinin sürekliliğini 
sağlamak amacıyla, mevcut 
SCADA Kontrol Merkezlerine 
alternatif Mobil SCADA Kontrol 
Merkezini kullanıma hazır hale 
getirdi. Şirketin dijitalleşme 
vizyonunun bir göstergesi olarak 
Mobil SCADA Kontrol Merkezi 
ile artık Türkiye’nin her yerinden 
sorumluluk alanlarındaki elektrik 
dağıtım merkezlerinde enerji 
kontrolü yapılması hedefl eniyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü Murat Pınar 
Mobil SCADA’nın kullanıma 
hazır hale getirilmesi ile ilgili 
yaptığı açıklamada insan odaklı 
çalışmaları ve kesintisiz enerji 
verme amacıyla Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri’nin Türkiye’de bir ilke 
daha imza attığını belirtti. Pınar 

yaptığı açıklamada “Dijitalleşen 
dünyada bu tarz mobil çözümler 
yalnızca şirket verimliliğini 
artırmakla kalmıyor, aynı zamanda 
kullanıcılara da kesintisiz enerji 
sağlanması yolunda önemli bir 
adım niteliği taşıyor. Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri olarak ülkemizde 
bir ilke daha imza atmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Mobil SCADA Kontrol Merkezi; 
ofi s ortamına uygun bir şekilde 
tasarlanmış olup, içerisinde 
bulunan mutfak, konuk dinlenme 
alanı, tuvalet ve TV ile bir yaşam 
alanı oluşturulmuştur.

Murat PINAR
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü
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•	 Mutfak,	kahve	makinası,	sensörlü	lavabo,	buzdolabı,	çay	makinası	gibi	cihazlarla	donatılmıştır.

•	 Konuk	dinlenme	alanı,	teknolojik	açıdan	kullanıcılarıın	konforları	düşünülerek	tasarlanmıştır.	Bu	
kısımda tabletler ve kablosuz şarj cihazları ile mini bir kütüphane de bulunmaktadır.

•	 Süpervizör	ve	operatör	masalarında,	mevcut	SCADA	sistemiyle	uyumlu	bilgisayarlar	ve	akıllı	TV’ler	
bulunmaktadır.	Bu	TV’lerde	SCADA	izleme	ekranı,	bas-konuş	sesli	ve	görüntülü	ekip	takibi,	TEİAŞ	
Merkezlerinin analizör verilerinin izlenebildiği TEİAŞ fider izleme sistemi, kesinti yönetim sistemi 
(OMS)	takip	edilebilmektedir.	Bunların	dışında	TV’lerden	ulusal	uydu	kanallarına	erişilebilmektedir.

•	 Enerji	yönetiminin	yapılabilmesi	için	elektriksel	tek	hat	şemalarının	bulunduğu	ve	Office	
uygulamalarının da çalıştırılabildiği 55” dokunmatik akıllı tahta mevcuttur.

•	 Mobil	SCADA	Kontrol	Merkezi	yenilenebilir	enerji	kaynakları	ile	teknolojik	olarak	desteklenmektedir.	
6 adet solar panel ile iç aydınlatmanın tamamı ve giriş-çıkış parmak izi kontrol sistemlerinin enerjisi 
sağlanmaktadır.

•	 SCADA	sistemi	ISO27001	Bilgi	Güvenliği	Yönetim	Sistemi	Sertifikalı	olup,	bu	kapsamda,	Mobil	SCADA	
Kontrol Merkezinde SCADA kontrol odası ve sunucu odalarına giriş, sadece yetkili personel tarafından 
parmak izi ile yapılabilmektedir. Fiziksel güvenliğin sağlanabilmesi ve takibi için Kontrol Merkezi’nde  
4 adet dâhili kamera, yangın algılama sistemi ve hareket dedektörü alarm sistemleri bulunmaktadır.

•	 Mobil	SCADA	Kontrol	Merkezi,	harici	elektrik	beslemesinin	sağlanamadığı	durumlarda,	dâhili	jeneratör	
ve UPS sistemleri ile kesintisiz olarak çalışabilmektedir.

•	 Sürücü	bölmesi	ile	SCADA	kontrol	odası,	parmak	izi	kontrollü	kapı	ile	ayrıldığından,	süpervizör	ve	
operatörlerle ile sürücünün iletişimi bas-konuş özelliği olan 7” lik tabletler aracılığıyla yapılmaktadır.



Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve 
Toroslar EDAŞ olarak faaliyet 
gösterdiğimiz illerde OG (Orta 
gerilim) seviyesinde toplam 
62.758 km havai hat bulunmakta, 
bu da OG şebekesinin %75,2’sini 
oluşturmaktadır. Geçici arızaların 
büyük çoğunluğunu kuş 
çarpmaları ya da ağaç dallarının 
hat iletkenlerine değmesi gibi 
sebepler oluşturmaktadır. 
Şebekede yaşanan arıza 
istatistiklerine göre yaşanan 
arızaların %80’i geçici faz-toprak 
arızalarından oluşmaktadır. 
Geçici arızaların sebepleri birkaç 
saniye içinde ortadan kalkmasına 
rağmen kesinti yaşanan 
bölgenin tekrar enerjilendirilmesi 
için belirli bir zamana ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kalıcı faz-toprak 
arızalarında ise hatta müdahale 

edilip arızanın nedeni ortadan 
kaldırılıncaya kadar enerji kesintisi 
yaşanmaktadır.

Faz-toprak arızalarının tespit 
edilip enerji kesintilerinin daha 
az bölgeyi etkilemesi (Selektivite) 
için Elektrik Dağıtım Şirketlerine 
ait indirici merkezlerde bulunan 
güç trafolarının nötr noktaları 
doğrudan topraklanmaktadır. 
Ancak bu topraklama yönteminde 
faz toprak arızaları oluştuğunda 
arıza akım seviyesi faz-faz arıza 
akımı seviyesine ulaşmakta 
olduğundan her arızada oluşan 
yüksek akımlar sebebiyle ekipman 
ömürleri kısalmaktadır. Ayrıca 
bu koruma anlayışında arızaların 
geçici ya da kalıcı arıza olması 
ayırt edilememekte, her arızada 
uzun veya kısa süreli enerji 
kesintileri yaşanmaktadır. 

Dünyada kullanılan en yaygın 
trafo topraklama yöntemlerinden 
biri de Petersen bobinidir. 
Petersen bobini tasarım kriterleri 
bulunduğu şebekenin gerilim 
seviyesi, frekansı ve oluşturduğu 
kapasitif akım miktarına göre 
belirlenmektedir. Faz-toprak 
arızalarında oluşan kapasitif 
akımı zıt yönde bir endüktif akım 
oluşturarak ortadan kaldırmak 
için tasarlanmıştır. Fakat kapasitif 
akım yok edilse dahi toprak 
arızalarında 10-15 A seviyesinde 
rezistif akım da oluşmakta 
ve Petersen bobini bu akımı 
sönümleyememektedir.

İsveç menşeili Swedish Neutral 
fi rmasının geliştirdiği Ground 
Fault Neutralizer (GFN) cihazı ark 
sönümleme bobini, kontrol sistemi 
ve artık akım kompanzatörü 

AyEDAŞ, BAŞKENT vE TOrOslAr DAğıTım ŞEBEKEsİNDE 
KEsİNTİsİZ ElEKTrİK
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Ark Sönümleme Bobini



bileşenlerinden oluşmakta olup; 
faz-toprak arızalarında kapasitif 
akımları ortadan kaldırdığı gibi 
geriye kalan rezistif akımları da 
ortadan kaldırarak arıza akımı 
oluşmasını engellemektedir. 
Arıza esnasında arızalı faz 
gerilimi 0’a düşmekte ve arızalı 
olmayan fazların gerilimi √3 
katına çıkmaktadır. Faz-faz 
arası gerilimler değişmediği 
için 3 faz beslenen yükler ya 
da alçak gerilimdeki müşteriler 
gerilim değişimlerinden 
etkilenmemektedir. GFN 
sisteminin tüm arıza akımını 60 
ms. içinde 0’a yakın bir mertebeye 
indirgemesiyle birlikte arıza 
süresi boyunca akımı kompanze 
ederek arızalı fi deri açtırmamakta 
ve enerji tedariğinin sürekliliği 
sağlanmaktadır.  Böylece 
geçici arızalarda operasyon 
ekiplerinin müdahalesine gerek 
kalmazken kalıcı arızalarda 
ise arızaya müdahale edilene 
kadar müşteriler enerji 
kesintisi yaşamamaktadır. 
Faz-toprak arızalarında arıza 
akımı oluşmadığından dolayı 

primer teçhizatın zarar görmesi 
önlenmektedir.

Dağıtım şebekesinde ihtiyaçlar 
doğrultusunda anahtarlama 
konumları sürekli değişmektedir. 
Bu da şebekede oluşan arıza akımı 
karakteristiğini etkilemektedir. 
GFN’in kontrol sistemi şebekeden 
sürekli ölçümler alarak tüm bu 
değişkenlere göre hesaplar 
yapıp; arıza akımını 0’a indirecek 
şekilde kendini otomatik olarak 
ayarlamaktadır. Ayrıca hem kendi 
kontrol sitemi üzerinden hem 
de SCADA bağlantısı üzerinden 
uzaktan erişimle izlenebilmekte 
ve kontrol edilebilmektedir.  
Kontrol sistemi üzerinde tutulan 
arıza kayıtları sayesinde geçmişe 
dönük arıza analizleri de 
yapılabilmektedir.

EPDK fonundan desteklenen 
“Kısa Devre Akım Limitleme” 
ARGE Projesi kapsamında 
Toroslar EDAŞ Bölgesi Adana 
ilinde bulunan Afetevleri İndirici 
Merkezi’nde 34,5 kV/15,8 kV 
trafodan enerjilenen 3 dağıtım 
fi derinde GFN uygulanmıştır. 

Türkiye’de ilk defa Enerjisa 
tarafından hayata geçirilen bu 
uygulama sayesinde 3 dağıtım 
fi derinde meydana gelen geçici ve 
kalıcı arızalarda GFN sistemi arıza 
akımlarını kompanze ederek enerji 
kesintisi yaşanmadan tedarik 
sürekliliği sağlanmıştır. GFN 
uygulamalarının yaygınlaşmasıyla 
birlikte elektrik dağıtım 
şirketlerinin tedarik sürekliliği 
kalitesi parametrelerinde (SAIDI, 
SAIFI vb.) iyileşme görülecektir.

Kısa Devre Akım Limitleme 
Projesi hakkında Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar yaptığı açıklamada 
Ground Fault Neutralizer (GFN) 
uygulamasının kesintisiz enerji 
sürecinde çok önemli bir adım 
olduğunu belirtti. Pınar “Sektörde 
ilk kez uygulanan Kısa Devre 
Akım Limitleme Projesi ile arıza 
akımları kompanze edilerek kesinti 
yaşamadan enerji sağlanıyor. Bu 
devrim niteliğindeki gelişme ile 
müşterilerimize kesintisiz enerji 
sunacak olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.” dedi.
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Kontrol Sistemi & Artık Akım KompanzatörüGFN Kontrol Sistemi Ekranı
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Görüntülü Baskonuş 
(Görüntülü Teyit)

Sahada çalışma yapıldığı sırada 
çalışanların İSG Kaptanlarından 
onay alması gereken aşamalar 
bulunmaktadır. Bilgi birikimi ve 
tecrübesi daha fazla olan ve 
İSG Kaptanı olarak nitelendirilen 
çalışanların sayısı her çalışmanın 
başında bulunmaya yeterli 
değildir. Bu durumlarda 
onayların verilebilmesi için İSG 
Kaptanlarının sahadaki çalışmayı 
canlı olarak izlemesine olanak 
tanıyan Görüntülü Baskonuş’lar 
kullanılmaktadır. Bu cihazlar 
sayesinde İSG kaptanları çalışma 
alanına gitmeye gerek olmadan 
durumu izleyebilmekte ve uygun 
görmeleri durumunda çalışmanın 
devam etmesi için onay 
verebilmektedirler.

ENErjİsA DAğıTım 
ŞİrKETlErİ 
DİjİTAllEŞmE 
çAlıŞmAlArıNA 
HıZlA DEvAm 
EDİyOr 



45

Şebeke Operasyonları 
Yönetİm Sİstemİ Projesİ

Saha operasyonlarında kullanılan 
tabletlerin ekranları Bas Konuş 
uygulaması kapsamında yeniden 
tasarlanmıştır. Yeni tasarım 
çalışmaları sonucunda sahadaki 
ekiplerin çalışma sırasında 
tabletlerde çıkan sorulara 
verdikleri cevaplar kullanılarak 
aşağıdaki çıktılar sağlanmıştır:

• Ekiplerin çalışma alanına 
gitmek için yola çıktıktan 
işaretledikleri “Yol başlangıç”, 
“iş başlangıç”, “iş bitiş” ve 
“yol bitiş” sayesinde ekiplerin 
doluluk oranları, bölgelere 
göre ortalama yol süreleri, 
farklı siparişlerin ve alt 
kodlarının (Arıza – İletken 
Kopma ya da Arıza-Sigorta 
Arızası gibi) ortalama 
tamamlanma sürelerinin 
hesaplanması olanağı 
bulunmaktadır. Ayrıca bu 
sayede çalışan performans 
yönetimi de sağlanmaktadır.

• Ekiplerin çalışma sırasında 
tükettikleri malzemeleri 
tabletlerinde bulunan ilgili 
ekranları kullanarak girmeleri 
malzeme-stok yönetim 
sürecine girdi olarak katkı 
sağlamaktadır.

• Telsiz operatörlerinin 
ekranları ekiplerin çalışma 
sırasında tabletlerinde 
girdiği bilgiler doğrultusunda 
güncellenmektedir. Örneğin 
ekip yola çıktıktan sonra “Yol 
başlangıç”ı işaretlediğinde 
telsiz operatörlerinin 
ekranında o ekip için “yolda” 

ibaresi bulunmaktadır. Bu 
veriler doğrultusunda telsiz 
operatörlerinin ekipleri 
etkin bir şekilde yönetmesi 
hedefl enmektedir.

• Ekip tarafından girilen tahmini 
enerji verme süresinin Çağrı 
Merkezi ekranlarına akması 
sonucunda aynı kesinti 
için daha sonradan arayan 
müşterilerin bilgilendirilmesine 
olanak sağlanmaktadır.

• Çalışmaların sonuçlarına 
göre yeni siparişler 
tetiklenmektedir. “Bakım 
gerekli” sonuç koduyla 
kapatılan bir sipariş 
sonrasında bir bakım siparişi 
tetiklemektedir.

P Sigma (Bakım Sürecinin 
Dijitalleştirilmesi) ve 
PS (Project System – 
Hizmet Alım Süreçlerinin 
Dijitalleştirilmesi) Projeleri

P Sigma Projesi ile birlikte 
kestirimci ve önleyici bakım 
süreçlerinin sistemsel olarak 
planlanması, sahada gerçekleşen 
periyodik bakım ve arıza 
kaynaklı envanter değişimlerinin 
sistematik bir biçimde takip 
edilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca kestirimci bakım aktivite 
sonuçlarına göre otomatik olarak 
önleyici bakım malzemeleri 
belirlenmekte ve takip 
edilmektedir.

PS Projesi ile hizmet alım 
süreçlerinin bütçe, keşif-
metraj, hak ediş ve malzeme 

tedariğinin sistemsel takibi, bütçe 
harcamalarının sistemsel kontrolü 
ve raporlanmasını sağlamaktadır.

PS ile P Sigma Projelerinin 
entegrasyonu ile kestirimci 
bakımların aktivite kodlarının 
PS projesi kapsamında 
yürütülen hizmet alım işlerine 
girdi sağlayarak keşifl erin 
oluşturulmasına katkı sağlaması 
planlanmaktadır.

CCCO Projesi (Customer, 
Call Center and Operations 
- Müşteri, Çağrı Merkezi ve 
Operasyon)

Müşteri, Çağrı Merkezi ve 
Saha Operasyonları arasında 
bilgi akışı sağlanarak müşteri 
memnuniyetinin artırılması 
planlanmaktadır. Sahada özellikle 
alt yüklenicilerin yürüttükleri 
işlerde yapılan planlı kesintilerin 
sürelerinde yaşanan değişiklikler 
için kesintiden etkilenen 
müşterilerin bilgilendirilmesi 
sağlanmaktadır.

Yüklenici İletişim 
Portali

Bu projede, alt yükleniciler 
kullanılarak yürütülen işlerde 
yüklenici fi rmaların, personellerin 
ve işin tamamlanması için 
gereken belgelerin bir sistem 
üzerinde tutulması süreçte 
yer alması gereken kişilerin bu 
sisteme belge ekleyebilmesi 
ile tüm sürecin interaktif bir 
şekilde gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

ENErjİsA DAğıTım ŞİrKETlErİ DİjİTAllEŞmE çAlıŞmAlArıNA HıZlA DEvAm EDİyOr
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Enerjisa Dağıtım şirketleri The Green Organisation 
tarafından düzenlenen, dünyanın en önemli sosyal 
sorumluluk ödül programlarından biri olan International 
CSR Excellence Awards’da “En iyi Enerji Yönetimi” dalında 
ödül aldı. Uluslararası alanda her yıl gerçekleştirilen 
ödül programına, bu yıl birçok ülkeden farklı başlıklar 
altında 100 adet sosyal sorumluluk programı katıldı. 16 
Temmuz’da Londra’da düzenlenen törende ödüle layık 
görülen Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin 2010 yılından beri 
sürdürdüğü “Enerjimi Koruyorum” adlı sosyal sorumluluk 
projesi ile ilkokul çağındaki çocuklara enerji tasarrufu 
konusunda bilinç kazandırma hedefi yle enerji verimliliği 
eğitimleri düzenliyor. 

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ınternational csr Excellence Awards’da, sosyal sorumluluk 
projesi “Enerjimi Koruyorum” ile en iyi Enerji yönetimi ödülünü kazandı. “Kalbi Olan 
Şirketler” sloganıyla düzenlenen ödül programına tüm dünyadan 1OO proje katıldı. 

ENErjİsA DAğıTım ŞİrKETlErİNİN Kss PrOjEsİ 
“ENErjİmİ KOruyOrum”A Bİr uluslArArAsı öDül DAHA!



Enerjisa Dağıtım şirketleri 
hizmet verdiği bölgelerdeki tüm 
müşterilere daha kolay ve hızlı bir 
şekilde hizmet sağlamak amacıyla 
mevcut mobil 186 uygulamasını 
yeni özelliklerle güncelleyerek 
hayata geçirdi. Bu uygulama 
ile hem müşterilerine mobil 
uygulama üzerinden mevcut 
veya planlı kesintiler konusunda 
bilgilendirme yapmayı hem de 
müşterilerinin taleplerini kolayca 
almalarını veya mevcut kayıtlarının  
durumunu sorgulayabilmelerini 
sağladı.

Dağıtım mobil 186 uygulaması 
üzerinden müşterilerin 
bölgelerindeki planlı kesinti ve 
anlık arızaları görüntülenebiliyor. 
Uygulama ile kolayca arıza kaydı 
oluşturulabilir, bölgelerdeki, 
tesisatlardaki veya başka bir 
bölgedeki planlı kesintileri liste 
ve harita görünümlerinde takip 
edilebilir. Ayrıca, tüm kanallardan 
yapılan başvurular, başvuru 
numarası ile kolayca sorgulanabilir. 

Bu işlemlere ek olarak; kesme-
açma işlemleri için talep 
oluşturulabilir, endeks girişi 
yapılabilir, sayaç ile ilgili arıza 
ihbarında bulunabilinir ve yapılan 
talepler ile ilgili güncel bilgiler, 
zaman çizelgesi alanından anlık 
olarak takip edilebilinir.

Bu uygulama ile konum 
özelliği, fotoğraf bırakma, push 
notifi cation, gibi teknolojilerden 
yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak, 
son dönemlerde mobil dünyada 
yaygınca kullanılan; widget, zaman 
çizelgesi ve takvime ekleme gibi 
fonksiyonlara da uygulamada yer 
verilmiştir. 

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 

Müdürü Murat Pınar yaptığı 
açıklamada dijital teknolojileri 
faydaya dönüştürürken en değerli 
paydaş olarak gördükleri müşteriyi 
odak noktalarına koyduklarını 
belirtti. Pınar sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Mobil 186 uygulaması 
ile müşterilerimizin bulunduğu hızlı 
ve dijital dünya içerisinde, detaylı 
adres girmeden yalnızca konum 
bırakarak ve taleplere fotoğraf 
ekleyerek ihbar bırakmalarına 
olanak sağlanmıştır.Buna ek 
olarak, uygulamaya girilmesine 
bile gerek kalmadan planlı 
kesintiler ve anlık arızalar hakkında 
bilgi verilerek müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını widget ve bildirim 
gibi mobil teknolojiler ile 
karşılanmasını amaçlıyoruz.”

Bir diğer paydaş olarak görülen 
yetkili elektrikçiler için de 
birçok işlemlerini operasyon 
merkezlerimize gitmeden 
yapabilmelerini sağlanmıştır. 
Elektrikçilerin; proje detaylarını 
mobil uygulama üzerinden 
görüntülemesi, randevu 
alabilmesi, proje dokümanlarına 
erişebilmesi gibi özellikler 
ile hem elektrikçilerin işleri 
kolaylaştırılmış hem de operasyon 
merkezlerindeki iş yükü 
azaltılmıştır. 

Müşterilerin mobil uygulama 
üzerinden kolay ve hızlı talep 
bırakabilmeleri, çağrı merkezinde 
zaman kaybetmeden işlem 
yapabilmelerini sağlayarak 
self servis destek konusunda 
müşterilerine katma değer 
sağlamıştır.

Mobil uygulama endeks girişi 
özelliği sayesinde, sahaya ekip 
göndermeden, müşterilerin 
tüketim bilgisini kendisinin 

girebilmesini sağlanmıştır. Bu 
sayede, operasyonel giderleri 
minimuma indirilerek sektörde de 
bir yenilik yapılmış oldu. 

Başkent 186, Ayedaş 186 ve 
Toroslar 186 uygulamalarına 
müşteriler Google Play Store 
ve Apple Store üzerinden 
erişebilmektedirler. 

Uygulama, mobil teknolojilerin 
sunduğu diğer avantajların 
da eklenmesi ile müşterilere 
uygulama üzerinden görüntülü 
hizmet vermek gibi müşteriye 
değer katacak yenilikçi özellikler 
ile her zaman gelişmeye açıktır.

AyEDAŞ, BAŞKENT, TOrOslAr mOBİl 186 uyGulAmAsıylA DAHA DİjİTAl
BAŞKENT 186 - AyEDAŞ 186 - TOrOslAr 186
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BAŞKENT EDAŞ’TA sANAl vE ArTırılmıŞ 
GErçEKlİK DöNEmİ BAŞlADı 
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Sanal gerçeklik (virtual reality) ve 
artırılmış gerçeklik (augmented 
reality) bir çok alanda kullanılmaya 
devam ediyor. Başkent EDAŞ, 
2016 yılında başlayan Elektrik 
Dağıtım Sektörü için Sanal 
Gerçeklik Tabanlı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Simülasyonlarının 
Geliştirilmesi (EDSİS) Projesi ile 
bu teknolojiyi dağıtım sektörüne 
adapte ediyor.

Çalışan sağlığı ve güvenliği 
elektrik sektöründe her zaman 
öncelikli konulardan olmasına 
rağmen ne yazık ki Türkiye 

geneline baktığımızda SGK 
kayıtlarına göre her gün ortalama 
783 iş kazası meydana geliyor, 
ortalama 12 kişi iş göremez 
hale gelirken 4 kişi iş kazaları 
nedeniyle hayatını kaybediyor. 
Kayıpların sosyal etkileri fazlasıyla 
üzücü. Bunlara ilave, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının 
ülkemize yıllık maliyeti, ortalama 
80 milyar TL’ye ulaşıyor. İş 
kazalarının önlenebilmesinde en 
önemli noktalardan biri eğitim. 
EDSİS projesi ile çalışanların 
arttırılmış gerçeklik ortamında 
eğitim alabileceği bir platform 

geliştirerek iş kazalarının önüne 
geçilebilmesi hedefl eniyor.

Elektrik dağıtım sektöründe, 
olası risklerin ve tehlikelerin 
belirlenmesi, simülasyonlar 
yoluyla çalışanlarda risk algısının 
artırılması, tehlikeli durumların 
gerçeğe yakın şekilde yaşatılarak 
öğretilmesini amaçlayan proje 
Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi 
ve Simbt Ltd. Şti. ortaklığında 
yürütülüyor. 36 ay sürecek olan
EDSİS Projesi TÜBİTAK ve 
EPDK fon kaynaklarıyla 
destekleniyor.
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Murat Pınar İSG’nin 
çalışma süreçlerindeki en büyük 
önceliklerinin olduğunu belirtti 
ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Proje dahilinde elektrik dağıtım 
sektöründe yaşanan iş kazaları 
incelenerek risk/etki oranlarına 
göre belirlenen senaryolar sanal/
artırılmış gerçeklik gözlüklerine 
entegre ediliyor. Gerçekliğin 
sadece bu gözlüklerle sınırlı 
kalmaması için gerekli ekipmanlar 
tasarlanıp yazılımla entegre 
çalışacak şekilde üretiliyor. 
Örneğin, platformlu araç ile 

yüksekte çalışma senaryosu 
için gereken platform, sahada 
kullanılan araçların platformuna 
uygun şekilde tasarlanıp yazılımla 
entegre çalışacak duruma 
getiriliyor.”

Belirlenen senaryolara uygun 
hazırlanan ekipman ve yazılımlar 
saha personelleri tarafından 
test ediliyor. Geliştirilen İSG 
simülasyonlarının testlerden 
sonra çoğaltılarak öncelikle diğer 
Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde de 
eğitim amaçlı kullanıma sunulması 
planlanıyor. 

Proje dahilinde elektrik 
dağıtım sektöründe 
yaşanan iş kazaları 

incelenerek,
risk-etki oranlarına göre 

belirlenen senaryolar 
sanal-artırılmış 

gerçeklik gözlüklerine 
entegre ediliyor. 



Fırat EDAŞ, arıza tespitini insansız 
hava aracı ile gerçekleştirecek. 
İnsansız hava aracı ya da yaygın 
adıyla bilinen ‘Drone’lar ile olası 
arızalara anında müdahale etmeyi 
hedefl eyen Fırat EDAŞ, yeni 
projesi için kolları sıvadı. 

Proje ile ulaşılması en zor 
noktalara bile kolayca ulaşarak 
arıza tespitlerini hızlı bir şekilde 
arıza bakım ekiplerine bildirecek. 
Tüketicilerin yaşayabileceği olası 
sorunlar, insansız hava araçları 
sayesinde minimum sürede 
çözülebilecek. 

İşletme faaliyetlerinde 
kullanılması planlanan 
multikopter tipi drone, 1 km 
irtifaya çıkabilme, 30 dakika 
havada kalabilme ve 55 km/h 
seyir hızına ulaşabilme özellikleri 
ile bir uçuş seferinde 10 km2 ‘ye 
kadar bir alanı kapsama özelliği 
taşıyor. 

Bu drone, termal kamera ile 
birlikte enerji nakil hatlarındaki 
elektrik kaçağı arızaları (korona 
etkisi) ve çatlamış izolatörlerin 
tespiti gibi çalışmalarda da 
kullanılabilecek.

FırAT EDAŞ’TAN 
İNsANsıZ HAvA ArAcı PrOjEsİ

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., insansız hava aracı (İHA) projesini hayata geçiriyor. Dağıtım 
hatlarını insansız hava araçları ile görüntüleyecek olan Fırat EDAŞ, hem olası arızaların 
tespitini hem de dağıtım tesisleri için üretilecek haritaların hazırlanmasını hızlı, ekonomik 
ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

5O

Tüketicilerin 
yaşayabileceği 
olası sorunlar, 
insansız hava 

araçları sayesinde 
minimum sürede 

çözülebilecek. 
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FOTOGrAmETrİ yöNTEmİ

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

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

İleri teknoloji Ar-Ge çalışmalarıyla 
yatırımları daha hızlı ve efektif 
bir şekilde tamamlamayı 
hedefl ediklerini belirten Fırat 
EDAŞ Genel Müdürü Önder Bağır, 
insansız hava araçlarıyla olumsuz 
ulaşım koşullarının getirdiği 
zorlukların önüne geçmeyi de 
amaçladıklarını ifade etti.



Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi, 
Coğrafi  Bilgi Sistemi (CBS), Müşteri 
İlişkileri Sistemi (CRM) ve Çağrı 
Merkezi, Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemi (OSOS) ve Müşteri Bilgi 
Sistemi (MBS) gibi sistemlerle 
entegre bir şekilde çalışacak olan 
Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) ile 
planlı ve plansız tüm kesintiler ve 
etkilenen aboneler kayıt altında 
tutulabilecek.

Aynı zamanda arıza noktasının 
daha hızlı ve az hata ile tespit 
edilmesi, kesinti sürelerinin 
düşürülmesi, arıza ekiplerinin 

daha verimli yönetilmesi ve 
tedarik sürekliliği kalitesine 
ilişkin verilerin kaydedilmesi ve 
raporlanması sağlanabilecek. İki 
fazdan oluşan projenin ilk fazında 
CBS ve CRM entegrasyonları 
tamamlandı. Projenin ikinci fazı 
kapsamında ise planlı kesinti 
modülü, OSOS entegrasyonu, 
gruplama algoritmaları, 
raporlama fonksiyonları, tasarım 
ve iyileştirme çalışmaları devam 
ediyor. Bunun yanında yeni CRM 
ve CBS entegrasyon servisleri 
ikinci faz kapsamında tasarlanarak 
canlı sisteme alındı. 

Kontrol Merkezi Tasarım 
Çalışmaları Başladı

Kesinti yönetimi çalışmaları ile 
birlikte teknoloji yatırımları yol 
haritasına göre Uzaktan İzleme ve 
Kontrol Sistemi Saha Otomasyon 
Çalışmaları ve İş Gücü Yönetim 
Sistemi çalışmalarının hazırlıkları 
yılsonuna kadar tamamlanacak. 

Bunun yanında bölgede kontrol 
merkezi kurma çalışmaları için 
deneyimli bir iç mimarlık fi rması ile 
anlaşılırken, tasarım çalışmaları da 
başlatıldı. 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., teknolojik dönüşüm çalışmaları kapsamında Kesinti yönetim sistemi 

(Oms) projesini hayata geçirerek teknolojik yatırımlarına yeni bir halka daha ekledi.
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FırAT EDAŞ’TA KEsİNTİ yöNETİmİ sİsTEmİ İlE 
DAHA vErİmlİ HİZmET
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FırAT EDAŞ 
çAlıŞmAlArıNı 
TEKNOlOjİ İlE 
GElİŞTİrİyOr

Fırat EDAŞ, kaliteli 
elektriği kesintisiz 
sunma hedefi  
doğrultusunda 
çalışmalarını teknolojik 
imkânlarla geliştiriyor.

Arızaların önceden tespit 
edilebildiği cihazlar kullanılarak 
gerçekleştirilen çalışmalar ile arıza 
kaynaklı elektrik kesintilerinin 
önüne geçilmesi hedefl eniyor. 

Müşteri memnuniyetini en üst 
seviyeye taşımak için gayret 
gösteren Fırat EDAŞ Malatya 
İl Müdürlüğü, son teknolojik 
cihazlardan yararlanarak 
hizmetlerini bir kademe daha 
ilerletiyor. Bu kapsamda 
enerji nakil hatlarında ve trafo 
binalarında plansız elektrik 
kesintisine sebebiyet verebilecek 
arıza kaynaklarını önceden 
tespit eden ve arıza oluşmadan 
önce müdahale imkânı sağlayan 
‘Kısmi Deşarj Tespit Cihazı’ ile 
çalışmalarını sürdürüyor. 



Tüketici odaklı sürdürdüğü 
planlama ve yatırım çalışmalarına 
aralıksız devam eden Fırat EDAŞ, 
Coğrafi  Bilgi Sistemi ile faaliyet 
bölgelerindeki mevcut elektrik 
dağıtım sisteminin şebeke 
bilgilerini, adres ve sayaç verisi 
toplama çalışmalarını tamamladı. 

CBS ile kullanıcıların hangi 
fi derden beslendiği, trafo bölgesi 
bazında malzeme envanteri, 
trafo bölgesi bazında abone 
sayısı ve daha birçok veri tespit 
edilebiliyor. Tesisat numarası ya 
da ad ve soyad bilgisi üzerinden 
tüketicinin adres konumu ve enerji 

aldığı nokta tespiti yapılabilirken; 
elektrik dağıtım şebekesinde 
meydana gelen değişiklikler de 
kayıt altına alınabiliyor. 

Coğrafi  Bilgi Sistemi, şebeke 
bağlantı modelinin, kesinti 
yönetim sistemi modeli ile 
entegrasyonu sayesinde; 
arızalardan etkilenen kullanıcıların 
kesinti sayı ve süresini otomatik 
olarak kayıt altına alabiliyor. 
Ayrıca bu entegrasyon sayesinde 
arıza noktaları hızlı bir şekilde 
tespit edilerek arızalara 
müdahale süresi ortalama yüzde 
30 oranında azaltılabiliyor. 

cOğrAFİ BİlGİ sİsTEmlErİ İlE 
müŞTErİ DENEyİmİNDE müKEmmEllİK

Abonelerine kesintisiz, kaliteli ve sürekli hizmet sunabilmek için yatırımlarına aralıksız 
devam eden Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., uygulamaya aldığı coğrafi Bilgi sistemi (cBs) 
ile müşterilerine ait il, ilçe, köy,mahalle, bina no ve daire no bilgilerine konumsal olarak 
erişimi mümkün hale getirdi. 
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Şirketin son 

dönemlerde göze 

çarpan hizmetlerini ve 

2019 hedefl erini bizlerle 

paylaşan KCETAŞ Genel 

Müdürü Dr. Hidayet 

Atasoy, önceliklerinin 

tüketicilere kaliteli 

ve sürekli enerji 

sağlayarak, arz 

güvenliğini temin etmek 

olduğunu ifade etti.

“KCETAŞ sektörün önemli 
aktörlerinden biri”

Kalkınmanın ve medeniyetin en 
önemli göstergelerinden biri olan 
elektrik sektörünün, Türkiye’nin 
gelişimine ve büyümesine paralel 
olarak son yıllarda önemli bir 
yol kat ettiğini belirten Atasoy, 
Türkiye’nin ilk imtiyazlı özel 
elektrik dağıtım şirketi olan 
KCETAŞ’ın da sektörün yaşadığı 
bu hızlı dönüşümde yerini 
aldığını; yatırımlarıyla, teknolojik 
altyapısıyla ve hizmet anlayışıyla 
elektrik sektörünün en önemli 
aktörlerinden biri haline geldiğini 
söyledi. İçinde bulunduğumuz yılda 
da, daha önceki yıllarda olduğu 
gibi yatırımlarda yaşanan artışa 

paralel olarak KCETAŞ’ın kurulu 
gücünün ve abone sayısının arttığı 
bir yıl olduğuna dikkat çeken 
Atasoy, “Haziran ayı itibariyle 
kurulu gücümüz 2.442 MVA, 
abone sayımız 708 bin 042’ye, 
bölgemizde dağıtıma sunulan 
enerji ise 1.095.875.164 kWh’e 
ulaştı. Şirketimiz bunu sağlarken 
gerek yaptığı yatırımlar ve teknik 
donanımı, gerekse kayıp kaçağı 
düşürme anlamında da Türkiye 
ortalamasının üzerindedir. 2018 
yılında yatırımlarımız, bir önceki yıla 
göre yüzde % 30 artış göstererek 
213 milyona yaklaşmıştır. 2019 yılı 
hedefi miz ise bu rakamları çok 
daha ileri seviyelere çıkararak 
bir kez daha sektörün öncüleri 
arasında yer almaktır.” dedi. 

KcETAŞ’ıN ENErjİDE DİjİTAl 
DöNüŞüm sürEcİ

Dr. Hidayet ATASOY

Türkiye’nin ilk özel elektrik dağıtım şirketi olan Kayseri ve civarı Elektrik Türk 
Anonim Şirketi (KcETAŞ), sektördeki istikrarlı yükselişi kadar, teknoloji ve dijital 
dönüşüm projelerine yaptığı önemli yatırımlarla da dikkat çekiyor. 
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Bilişim ve teknoloji sektöründe 
son 10 yılda yaşanan hızlı 
gelişmeler ve endüstri 4.0’ın 
elektrik dağıtım sektöründe de 
etkilerini göstermeye başladığını 
ifade eden Atasoy, bugün gelinen 
noktada tüketicilere hızlı ve 
kaliteli hizmetin verilebilmesinin 
anahtarı, saha ekipmanlarının 
sayısallaştırılması, akıllandırılması 
ve uzaktan yönetilebilir 
olmasından geçtiğini, bu sayede 
özellikle saha operasyonlarında 
şirketlerin zamandan ve iş 
gücünden ciddi anlamda tasarruf 
ederek, hızlı aksiyonlar ve 
çözümler üretebildiğini ifade etti.

Saha yatırımları planlamasında 
teknolojik altyapılar ve karar 
destek yazılımları kullanıldığını, 
bu sayede nokta atışı 
doğru planlama ve doğru 
teçhizat seçimi yapılarak 
şebekenin kapasitesinin ve 
optimizasyonunun en doğru 
şekilde sağlandığını belirtti. 

KCETAŞ’ın bugüne kadar yapmış 
olduğu teknolojik dönüşüm 
hamleleri sayesinde sunmuş 
olduğu hizmetler kapsamında 
saha operasyonlarında ve 
tüketiciye dokunulan noktalarda 
memnuniyet seviyesinin arttığını, 
bunun bariz göstergesinin ise son 
iki yıldır Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından yaptırılan 
Genel Sektör Memnuniyet 
Anketlerinde Türkiye ortalamasının 
çok üzerinde puanlama ile açık 
ara birinci sırada KCETAŞ’ın yer 
aldığını ve bundan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

2013 yılı itibariyle teknolojik 
altyapılarını güçlendirmeye 
odaklandıklarını belirten 
Atasoy şunları kaydetti: 
“6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu çerçevesinde Dağıtım 
ve Perakende Hizmetlerinin 
ayrıştırılması 2013 yılı itibari 
ile yapıldı. Bu kapsamda 
‘Bilgi Sistemleri’ ayrışması da 

tamamlandı. Bu ayrışma ile 
şirketimizin teknolojik altyapısı 
güncellenerek iş ve işlem 
sürelerini kısaltıcı, iş süreçlerini 
iyileştirici donanım ve yazılımlar 
temin ettik ve tüketicilerimize 
daha hızlı ve kaliteli hizmet 
sunmaya başladık.”  İçinde 
bulunduğumuz yılın ise 2023 
yılında başlanan dijital dönüşüm 
serüveninin meyvelerinin 
toplandığı yıl olduğunu ifade etti.

“yATırımlArımıZ müŞTErİ mEmNuNİyETİNİ Olumlu 
yöNDE ETKİlEDİ”

 “Bugün gelinen 
noktada tüketicilere 

hızlı ve kaliteli hizmetin 
verilebilmesinin anahtarı, 

saha ekipmanlarının 
sayısallaştırılması, 
akıllandırılması ve 

uzaktan yönetilebilir 
olması.”



KCETAŞ’ın müşteri memnuniyetini 
daima ön planda tuttuğunu ve 24 
saat hizmet anlayışıyla hareket 
ettiğini belirten ve gerek çağrı 
merkezleri ile gerekse teknik 
destek personelinin özverili 
çalışmalarıyla oluşabilecek 
sorunların hızla çözüme 
kavuşturulması için gayret 

sarf edildiğini dile getiren 
Atasoy, konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı: “KCETAŞ, kamu 
hizmet anlayışını özel sektör 
dinamizmi ile harmanlayan ve 
hizmeti hep ön planda tutan 
bir şirket olmuştur. Kayseri ve 
Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ), 
elektrik dağıtım sektörünün 

en etkin aktörlerinden ve öncü 
şirketlerinden biri olarakgeçmişin 
tecrübe ve birikimi ile geleceğin 
doğru şekillendirilmesi amacıyla 
misyonunu ve 
vizyonunu değişen ortam 
koşulları ve gelişmelere uygun 
olarak belirlemeye devam 
edecektir.”

“müŞTErİlErİmİZİN mEmNuNİyETİ BİZİm İçİN 
HEr ŞEyDEN DAHA öNEmlİ”

Bilişim ve teknoloji sektöründe 
son 10 yılda yaşanan hızlı gelişime 
de değinen Atasoy, bugün gelinen 
noktada hızlı ve kaliteli hizmetin 
ve interaktif kanallardan erişimin 
yolunun dijital dönüşümden 
geçtiğini vurguladı. Bu konuda 
KCETAŞ’ın tüketicilerine tüm 
interaktif kanallar üzerinden 
hizmet sunduğunu ifade etti. Bu 
hizmetler arasında statik bir web 
sitesi yerine interaktif, her türlü 
veriye hızlı erişim sağlayan web 
sitesi, şirket çalışmalarının SMS 
ve e-posta ortamında tüketicilere 
iletilmesi, mobil uygulama ve 7/24 
hizmet veren Çağrı Merkezinin yer 
aldığını vurguladı. Bu hizmetlerin 
tüketiciler tarafında memnuniyet 
oluşturduğunu, gerek kendi 
yaptırdıkları anketler gerekse 
Bakanlığın yaptırmış olduğu 
anketlerde açık şekilde ortaya 
çıktığını ifade etti.

Bununla birlikte şirket iş 
süreçlerinin de tamamının 
dijital ortamda takip edildiğini 

belirten Atasoy, daima araştıran, 
yenilikleri kovalayan, uygulayan, 
bölgenin ve ülkenin genel enerji 
politikalarına ve özelde ise 
dağıtım modellerine öncülük 
eden bir misyon üstlendiklerini 
belirterek “Hizmet kalitesi ve 
müşteri memnuniyeti hedefi miz 
ile teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Türkiye’de en az 
elektrik kesintisi yaşanan bölge 
olmakla beraber, şebeke ve 
sistem altyapı çalışmalarını en üst 
seviyede tutuyoruz.” dedi.

“Akıllı Şebekeyi uygulayan ilk 
elektrik dağıtım şirketiyiz”

Dağıtım sektöründeki dijital 
dönüşümün karşılığının “Akıllı 
Şebekeler“ olduğunu ifade eden 
Atasoy, KCETAŞ’ın bu konuda 
sektörün öncüsü olduğunu, bu 
kapsamda 1994 yılında Türkiye’de 
elektrik dağıtım sektöründe trafo 
merkezlerinin uzaktan izlenmesi 
ve yönetilmesini sağlayan SCADA 

(Uzaktan İzleme, Kontrol ve 
Kumanda) sistemini kullanmaya 
başladığını, 2003 yılında sayaçların 
uzaktan okunmasını sağlayan 
OSOS’u (Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemi) kurduğunu, 1993 yılından 
beri abonelik verilerinin dijital 
ortamda tutulduğunu ve 2008 
yılından itibaren sahadaki şebeke 
envanterinin sayısallaştırılıp 
coğrafi  haritalar üzerinde takip 
edilmesini sağlayan CBS’yi (Coğrafi  
Bilgi Sistemini)  kullanmaya 
başladığını, 2013 yılında ise yapılan 
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) 
projesi ile başlayan teknolojik 
yatırım hamlesi kapsamında 
tüm bu sistemlerin birbirleri 
ile tam entegre edilerek akıllı 
şebekenin temel fonksiyonlarını 
yerine getirdiklerini ifade etti. 
Bu projelerin TAŞ 2023 Türkiye 
Akıllı Şebekeler vizyonunda yer 
alan temel fonksiyonları yerine 
getirirken şirketin de iş yapış 
modelinde ciddi değişikliklere 
ve kazanımlara sahip olmasını 
sağladığını belirtti.
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“DİjİTAl DöNüŞümE HıZlA ADAPTE OluyOruZ”
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mEDAŞ, AKıllı sAyAçlAr İçİN 
çAlıŞmAlArıNı sürDürüyOr 

MEDAŞ, akıllı şebekelerin 
bir parçası olarak akıllı 
sayaç sistemlerinin saha 
uygulamalarını pilot 
bölgedeki çalışmalarla 
gerçekleştiriyor. Bu 
kapsamda PLC, GPRS 
haberleşmeli sayaçlar 
sisteme dahil edildi. 
Akıllı sayaç sistemleri 
sayesinde tüketiciler, 
tüketim analizlerini kendileri 
gerçekleştirebilecek. 

Planlı kesinti bilgileri, arıza 
durumları abonelere otomatik 
olarak SMS ile iletilecek. Bu 
sistem sayesinde sayaç okuma, 
açma, kapama gibi işlemler 
uzaktan kontrollü bir şekilde 
yapılacağından sahadaki iş 
gücü minimize edilecek. Ayrıca 
sistemin en önemli diğer bir 
özelliği de kaçak kullanımları 
kesin bir şekilde tespit etmesi. 
Böylece kaçak kullanımların 
önüne geçilerek ülke 
ekonomisine katkı sağlanması 
hedefl eniyor.

mEDAŞ (meram Elektrik Dağıtım A.Ş), akıllı sayaçlar için deneme çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

6O
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mEDAŞ, Ar-GE PrOjEsİylE KEsİNTİ sürElErİNİ DAHA DA 
AZAlTAcAK

Özellikle tarımsal sulama 
bölgelerine enerji sağlayan 
hatlarda kesinti sürelerini 
azaltarak çiftçiye destek 
sağlayacak proje, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 
onayını aldı. Uygulanacak 
projeyle tarımsal sulamada 
yaşanan kesinti süreleri büyük 
oranda azalacak. Çiftçinin önemli 
sorunlarından olan uzun süreli 
kesintileri en aza indirmek için 
başlatılan proje, yerli yatırıma da 
büyük ölçüde destek sağlayacak. 

2018 yılı projeleri içerisinde 
önemli bir yere sahip olan 
projenin ilk aşamasında, 
belirlenen pilot bölgelerde 
uygulama yapılacak. İkinci 
aşamada ise bu teknolojinin 
ülkemizde yerli ve milli imkanlar 
çerçevesinde üretilmesinin 
sağlanması hedefl eniyor.

Üçlü sigortalı ayırıcı tarımsal 
sulama abonelerinin, enerjisini 
sağlayan hatlarda meydana 
gelecek geçici arızalarda, 
sigorta değiştirme mekanizması 
sayesinde arıza/onarım ekiplerinin 

müdahalesine gerek kalmaksızın 
birkaç dakika içerisinde 
elektrik kesintisinin otomatik 
olarak giderilmesi sağlanarak 
müşteri memnuniyeti artırılması 
hedefl eniyor. 

mEDAŞ (meram Elektrik Dağıtım A.Ş), gelişen yeni teknolojileri yakından takip ederek, Ar-Ge 
projelerine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Projelerinde her zaman en yeniyi 
hedefleyen mEDAŞ, kesinti sürelerini azaltmaya yönelik yeni bir projeye başlıyor. 

Erol UÇMAZBAŞ
MEDAŞ Genel Müdürü

çiftçinin her zaman yanında 
olan ve yerli yatırıma destek 
veren mEDAŞ, yaptığı proje 
ve yatırımlarla desteklerine 

devam edecek.



Tüketicilerine daha iyi hizmet 
vermek ve kesintisiz elektrik 
hizmeti sunmak amacıyla 
çalışmalarına devam eden 
Osmangazi EDAŞ, büyük bir 
hızla gelişen teknolojinin 
gelecekteki etkilerini önlemeye 
yönelik de Ar-Ge faaliyetleri 
yürütüyor. 

Kullanımı her geçen gün 
artan ve gelecekte akaryakıt 
ile çalışan araçların yerini 
almasına kesin gözüyle bakılan 
elektrikli otomobillerin elektrik 
arzına etkilerini değerlendiren 
Osmangazi EDAŞ Ar-Ge ekibi, “Şarj 
İstasyonları ve Elektrik Araçların 
Şebekeye Etkisinin İncelenmesi ve 

Bu Yüklerin Optimize Edilmesi İçin 
Gerekli Yerli Yazılım Geliştirilmesi” 
projesine başladı. 

Proje kapsamında elektrikli 
araç şarj istasyonlarının mevcut 
kullanım alanlarını inceleyecek 
olan ekip, istasyonların ve 
elektrikli araçların mevcut şebeke 
üzerindeki etkilerini gerçek 
verileri ile simüle edecek. Bu 
sayede gelecekte doğabilecek 
sorunların tespiti sağlanacak. 
Şarj istasyonlarının kullanım 
yoğunluğuna göre trafolara etkisini 
gözleyecek olan Ar-Ge ekibi, 
kullanımı git gide artan elektrikli 
araçlara karşı şebeke altyapısının 
hazırlanmasını hedefliyor. 

Proje yapımı, şarj istasyonu, 
elektrikli araç, akıllı şebeke, 
talep tarafı katılımı gibi mevcut 
uygulamaları detaylı bir şekilde 
inceleyecek olan Osmangazi EDAŞ 
Ar-Ge ekibi, uluslararası mevzuat 
ve standartları da karşılaştırılacak. 
Dünya’daki “En İyi Örnek” 
uygulamaları bularak Türkiye’ye  
ve dağıtım bölgesine uygunluğunu 
inceleyecek olan ekip, mevcut 
durum analizi raporunu da 
yayınlayacak.

OsmANGAZİ EDAŞ’TAN ElEKTrİKlİ ArAçlArıN 
OluŞTurABİlEcEğİ rİsKlErİ AyDıNlATAN Ar-GE PrOjEsİ

Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanan Osmangazi EDAŞ’ta Ar-Ge ekibi elektrikli otomobillerin enerji arzına 
etkilerini araştıran projeyi başlattı. yollarda sayısı katlanarak artan elektrikli otomobillerin şebekede oluşturabileceği yükü 
değerlendiren uzmanlar, önümüzdeki yıllarda karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik de rapor hazırlayacak.
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Tüketicilerine daha iyi 

hizmet vermek ve ihtiyaç 

duyulan her anda bilgiye 

erişimi sağlamak amacıyla 

çalışmalarına devam eden 

Osmangazi EDAŞ, web 

sitesini yeniledi. Kullanıcı 

dostu hale getirilen 

yeni web sitesi, internet 

kullanımında oranı her 

geçen gün artan mobil 

telefonlara da uyumlu hale 

getirildi. 

Planlı çalışmaları 48 saat 
öncesinde öğrenmek mümkün

Gelişen ve yenilenen teknolojiyi 
her alanda yakından takip eden 
Osmangazi EDAŞ’ın yenilenen 
web sitesinde aboneler, bağlantı 
süreçlerinden gerekli evraklara 
kadar aradıkları tüm bilgiye 
detaylı bir şekilde ulaşabiliyor. 
7 gün 24 saat bilgiye erişimi 
hedefl eyen Osmangazi EDAŞ’ın 
web sitesi üzerinden en az 48 
saat önce planlı çalışmalardan 
haberdar olunabiliyor. 

Ayrıca bilgilerini güncelleyen 
tüketiciler SMS alma imkânına 
kavuşuyor.

Tek tıkla çağrı merkezi 
aranabiliyor

Yenilenen web sitesi üzerinden 
aboneler daha önce yazılı olarak 
başvurdukları evraklarının 
barkod numarası sayesinde 
başvurularının hangi aşamada 
olduğunu takip edebiliyor. 

www.osmangaziedas.com.tr 
adresine giriş yapan tüketiciler, 
görüş ve önerilerini yenilenen site 
üzerinden rahatlıkla paylaşma 
imkanına sahip olurken, web 
sitesine mobil olarak giriş yapan 
tüketiciler ise ‘ALO 186’ logosuna 
tıklamaları halinde direk çağrı 
merkezini arayabiliyor.
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Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, 
Kütahya ve Uşak illerinin elektrik 
dağıtım hizmetini üstlenen 
Osmangazi Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi (OEDAŞ), faaliyet 
gösterdiği şehirlerde elektrik 
dağıtım şebekesi bakım, onarım 
ve yenilemesinin yanı sıra 
enerji sektörünün gelişimi için 
gerçekleştirdiği projelere de 
devam ediyor.

Günlük yaşamda kullanılan 
elektrikli aletlerin, nüfusun, 
gelişen ekonomiye dayalı 
olarak ticarethane ve sanayi 
kuruluşlarının artması sonucu 
elektrik tüketiminde artış 
gözlemleniyor. Bu artış özellikle 
büyük şehirlerde olmak üzere 
elektrik altyapısının yıllar geçtikçe 
ihtiyaca cevap verememe 

sorununu da beraberinde 
getiriyor.

Elektrik tüketiminin zaman içinde 
artması ile enerji sektörünün 
karşılaşabileceği sorunları ve 
bu sorunların çözüm yollarını 
araştıran Osmangazi EDAŞ Ar-Ge 
ekibi, ‘Kimyasal Enerji Depolama 
Teknolojileri İncelenerek, 
Dağıtım Şebekelerimizde Pilot 
Proje Çalışmalarının Yapılması, 
Çalışmaların Karşılaştırılması 
Projesi’ni başlattı.

Elektrik depolama sistemlerinin 
dağıtım şebekelerinde 
uygulanmasının dünya çapında 
trend olduğunu fakat ülkemizde 
henüz böyle bir örneğin olmadığını 
tespit eden Ar-Ge ekibi, projenin 
sonraki aşamasında kurulan 
depolama sistemlerinin öncesi 

ve sonrasını analiz edecek ve 
raporlaştıracak. Ayrıca Dünya 
genelinde depolama sistemlerini 
kullanan ülkelerin mevzuatları 
incelenerek mevzuat öneri 
dokümanı da oluşturulacak.

Projenin sonunda farklı kapasite, 
farklı amaçla kurulumu yapılan 
sistemlerinin karşılaştırılması 
yapılarak diğer dağıtım 
şirketlerinin de yaralanabileceği 
kılavuz niteliğindeki bir fi nal 
raporu da sektörün geleceğine 
ışık tutacak. 

ENErjİ sEKTörüNüN GElEcEğİNE 
OEDAŞ Ar-GE EKİBİ ıŞıK TuTAcAK

yıllar içinde artan nüfusun etkisi ile elektrik tüketiminde artış bekleniyor. Bu durumun elektrik üretimi ve 
iletiminde sebep olacağı problemleri araştıran Osmangazi EDAŞ Ar-Ge ekibi, hazırlayacağı final raporu ile enerji 
sektörünün geleceğine ışık tutmaya hazırlanıyor.
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 OEDAŞ, faaliyet gösterdiği şehirlerde 
elektrik dağıtım şebekesi bakım, 
onarım ve yenilemesinin yanı sıra 

enerji sektörünün gelişimi için 
gerçekleştirdiği projelere de 

devam ediyor.



www.argeb�lg�.�nfo

DAĞITIM SEKTÖRÜNDE AR-GE PORTALI 



sEDAŞ’TAN 
DrONE İlE BAKım çAlıŞmAsı

SEDAŞ Söğütlü ve Ferizli’nin 
Enerji Hatlarında Drone İle 
Kaliteli Hizmet İçin Bakım 
Yapıyor 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 
Düzce de kış gelmeden bakım 
çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 

SEDAŞ, özellikle hatların altında 
bulunan ve enerji naik hatlarına 
temas edecek, fırtınada kesintilere 
yol açacak ağaçlık bölgelerde 
bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Trafolardan çekilen güçlerin 
kapasiteleri kontrol altında 
tutulurken, termal kameralarla 
tespit edilen noktalara 
müdahale ediliyor; direk, izolatör, 
dağıtım trafoları bakımları 
gerçekleştiriliyor. 

Şebeke Drone ile İnceleniyor, 
Bakımı Yapılıyor

SEDAŞ şebeke operasyon 
ekipleri, günümüz teknolojisi 
kapsamında bakım programında 
Drone ile tespitler yapıyor. 
Özellikle orman içi enerji 
hattı geçişlerinde bitki örtüsü 
nedeniyle kısa sürede müdahale 
edilemeyecek direklerden, 
Dronların üzerinde yer alan 
kameralarla çok yakından görsel 
ve video çekimleri yapılarak, 
arıza kaynağı olabilecek noktalar 
tespit ediliyor ve bu sayede 
kilometrelerce uzunluktaki 
enerji hattı kısa sürede yakından 
incelenmiş oluyor. 

Bakım yapılacak noktaları 
ortaya çıkarıyoruz” dedi. Ilgaz, 
“SEDAŞ, Söğütlü ve Ferizli’nin 

artarak süren gelişimini dikkate 
alarak enerji dağıtımında hizmet 
kalitesini artırmak üzere bakım 
ve yatırım çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor.” dedi. 

sEDAŞ şebeke 

operasyon 

ekipleri, günümüz 

teknolojisi 

kapsamında bakım 

programında Dron 

ile tespitler yapıyor.
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“KAlİTElİ HİZmET İçİN DrONlu BAKım” 

kamerasıyla yakından incelemiş 
oluyoruz. Bakım yapılacak 
noktaları ortaya çıkarıyoruz” 
dedi. Ilgaz, “SEDAŞ, Söğütlü ve 
Ferizli’nin artarak süren gelişimini 
dikkate alarak enerji dağıtımında 
hizmet kalitesini artırmak üzere 
bakım ve yatırım çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor.” 
dedi. 

SEDAŞ şebeke operasyon 
ekiplerinin en kapsamlı bakım 
çalışmalarından biri Sakarya’nın 
Karadeniz’e açılan güzergahında 
yapıldı. Sakarya Ovası üzerinde 
yer alan ve son dönemde 
hızla büyüyen, Sakarya ilinin 
en güzel ilçelerinden olan 
Söğütlü ve Ferizli’de, enerji 
dağıtım ana hatlarında Dron 
ile ön tespiti yapılan bakım 
çalışmaları gerçekleştirildi. 
Söğütlü ve Ferizli’de enerjinin 
kalitesi, sürekliliği ve müşteri 
memnuniyeti için kapsamlı 
bakım çalışmalarına ağırlık 
verildi. Söğütlü-Ferizli Şebeke 
Operasyon Ekipleri Vardiya Amiri 
Fatih Demirel, ‘’Vatandaşlarımızın 
güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik 
enerjisine sürdürülebilir erişimini 
sağlamak ve önümüzdeki 

dönemde arızaların oluşmaması, 
elektriğin kesilmemesi için 
ekiplerimizle 25 metrelik 
direklerde meşakkatli çalışmalar 
yaptık.” dedi. 

“Drone İşimizi Kolaylaştırıyor”

SEDAŞ Şebeke Operasyon 
Bölge Sorumlusu Can Ilgaz 
yapılan çalışmalarla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu; “Daha 
önce bakım planımızda yer 
alan şebekeyi Dron ile yakından 
kamera ile görüntüledik. 
Sonra da meşakkatli bir bakım 
çalışması yaptık.  Dron işimizi 
kolaylaştırıyor. Bu teknoloji 
sayesinde, kilometrelerce 
uzunluktaki enerji hattını kısa 
sürede dolaşmış ve Dron’un 

söğütlü ve Ferizli’de 

enerjinin kalitesi, sürekliliği 

ve müşteri memnuniyeti 

için kapsamlı bakım 

çalışmalarına ağırlık 

verildi. 
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Bilişim altyapısı ile saha ekiplerine 
hızla bilgi veren ve mobil ekiplerini 
uzaktan tabletlerine atadığı iş 
emirleri ile yönlendiren SEDAŞ, 
WFM Projesi ile şebeke operasyon 
süreçlerini çok daha verimli hale 
getirdi.    

SEDAŞ müşteri memnuniyeti 
yılı ilan ettiği 2018 yılında bilişim 
altyapısı ile uyguladığı WFM 
(Workforce Management ) İşgücü 
Yönetimi projesiyle,  işletme 
ve bakım süreçlerinde, saha 
operasyonlarının yönetimi ve 
arızalara hızlı müdahale amacıyla 
sahadaki ekipleri ile mobil iletişim 
sağlıyor. Tabletlerle hız kazanan 
ekipler, süreci her türlü veri girişini 
tabletlere yaparak yönetiyorlar. 

Coğrafi  bilgi sistemleri ile geniş 
entegrasyon seçenekleri bulunan 
WFM, saha ekiplerinin ve farklı 
konumlardaki ofi s çalışanlarının 
durumlarının harita üzerinde anlık 
olarak görülebilmesini ve ulaşım 
için gerekli yönlendirmelerin 
yapılmasını da kolaylaştırıyor.  
WFM, GIS (Coğrafi  Bilgi Sistemi) 
desteği ile ekiplerin tabletlerindeki 

harita üzerinde yönlendirilmelerini  
sağlayabiliyor.  Ekipler de 
mobil cihazlarda yer alan harita 
desteği ile en kısa yoldan, en 
kısa sürede elektrik arıza ya da 
bakım çalışması yapılacakbölgeye 
ulaşabiliyor. İşe başlama ve 
tamamlanma süreleri, kullanılan 
malzeme kayıtları tabletlere 
yapılıyor. SEDAŞ SAP WFM 
projesi ile sahadaki operasyon 
süreçlerinin daha da verimli 
yönetilmesini sağlıyor. 

SEDAŞ, 2015 yılında yılın mobil 
uygulama projesi dalında 
ödül aldığı  WFM (İş Gücü 
Yönetimi) projesiyle, elektrik 
dağıtım hizmetlerinde saha 
operasyonlarını müşteri 
memnuniyeti ve  hizmet kalitesini 
odağına alarak uyguluyor. 

SEDAŞ WFM projesi ile 
müşterileri için kesintilere hızlı 
müdahale, bakım takip programı 
çalışmalarının kayıt altına 
alınması gibi iş süreçlerinde yeni 
dijital uygulamasını her geçen 
gün yenileyerek modern bir 
dönüşüm sağladı. SEDAŞ, WFM 

projesiyle, mobil ekiplerini coğrafi  
koordinat sistemi üzerinden 
görüyor, elektrik şebekesine 
müdahale için sahadaki en yakın 
ekibin, en hızlı şekilde arızanın 
kaynaklandığı bölgeye  sevk 
edilmesi talimatlarını veriyor ve 
süreci uzaktan dijital ortamda 
tüm verileri kayıt altına alarak 
yönetiyor. 

SEDAŞ ekipleri ellerindeki son 
teknolojiye sahip tabletlerle, saha 
operasyonu sırasında kendilerine 
Çağrı Merkezi ve SCADA kumanda 
merkezinden gelen  bildirimlerin 
yanında, kullandıkları malzeme 
ve elektriğin verildiği zaman 
bilgisine kadar tüm verilerin 
artık sahada o anda kayıt altına 
alınmasını sağlıyor. SEDAŞ yeni 
projesiyle, ekiplerine ellerindeki 
akıllı tabletlerle arıza mahallinden 
fotoğraf çekip bu görselleri 
merkezle paylaşabilme ve bunları 
arşivleyebilme imkanı da sağlıyor. 
SEDAŞ operasyon ekiplerinin 
ellerinde yer alan tabletler, 
ekiplerin iletişim sistemlerini de 
en etkin şekilde kullanmasına 
yardımcı oluyor.

sEDAŞ’TAN TABlETlErlE HıZlı müDAHAlE
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TrEDAŞ, müŞTErİ mEmuNuNİyETİNİ TEKNOlOjİK 
AlTyAPısı üZErİNDEN sAğlıyOr

Müşteri memnuniyetini ön plana 
alarak ciddi bir teknolojik altyapı 
kuran Trakya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TREDAŞ), sektöründe rol 
model olmaya devam ediyor. 
Elektrik dağıtım bölgesinde 
yer alan Tekirdağ, Kırklareli ve 
Edirne illerinde elektrik hizmeti 
sağlarken, çok daha verimli, etkin 
ve hızlı şekilde hizmet verebilmek 
için titizlikle çalışıyor ve proje 
üretiyor.

Türkiye’de bir ilk “Akıllı 
Şebeke” operasyon sistemi

Trakya bölgesinin elektrik dağıtım 
şebekesi operatörü TREDAŞ, 
elektrik kesintilerini minimize 

ederek müşteri memnuniyetini 
en üst noktaya çıkarma hedefiyle, 
dünyanın öncü dijital endüstriyel 
şirketi haline dönüşen GE ile 
2014 yılında işbirliği yaptı. Bu 
kapsamda TREDAŞ’ta Operasyon 
Merkezi kuran GE Şebeke 
Çözümleri, iş hizmetlerinin en 
güncel veriler ile destekleneceği 
yapıyı oluşturdu. Otomasyon 
sistemi ile verimliliği arttıran 
TREDAŞ Operasyon Merkezi, 
Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(GIS), SCADA, Dağıtım Yönetim 
Sistemleri (DMS) ve Kesinti 
Yönetim Sistemleri’nin (OMS) 
tamamını entegre biçimde sunan 
ilk referans projeyi gerçekleştirdi.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü 
Reşit Bilgili, TREDAŞ’ın Türkiye’de 
bu kapsamda bir Operasyon 
Merkezi kuran ilk elektrik 
dağıtım şirketi olduğuna dikkat 
çekerek, “Operasyon Merkezimiz, 
tüm dağıtım sisteminin 
otomasyonla yönetilmesi, elektrik 
kesintilerinin azalması ve müşteri 
memnuniyetinin artmasını 
sağlıyor” dedi.

TrEDAŞ, akıllı şehirlerin temelini oluşturacak akıllı şebekeler alanında gerçekleştirdiği teknolojik 

yatırımlarla Trakya’da hayatın enerjisi oldu. TrEDAŞ Dağıtım Grup Direktörü reşit Bilgili, bölgede çok daha 

verimli, etkin ve hızlı şekilde hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Reşit BİLGİLİ
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü



Akıllı şehirlerin temelini 
oluşturacak akıllı şebekeler 
alanında son yıllarda büyük 
teknolojik yatırımlar yaptıklarını 
belirten Bilgili, “Trakya 
Elektrik Dağıtım Şirketi, Ar-Ge 
çalışmalarına 2012 yılından 
itibaren, SAP PM İş Gücü Yönetim 
Sistemi, Enerji Analizörü, Coğrafi  
Bilgi Sistemleri (CBS), OSOS ve 
SCADA gibi altyapı projelerini 
tamamlamıştır. 2016 yılı itibarıyla 
enerji otomasyon projelerinin 
yanı sıra akıllı şebekeler alanına 
odaklanan TÜBİTAK TEYDEB fonu 
ile teşviklenen Ar-Ge projelerini 
sürdürmektedir. Bu projelerin 
hepsi Trakya bölgemizi enerji 

alanında daha da güçlendirecek.” 
diye konuştu.

İşlemler tek merkezden 
yürütülüyor

Trakya bölgesi genelinde bulunan 
546 dağıtım trafosu ve yaklaşık 
2000 adet enerji nakil hat çıkışı 
ile birlikte bu noktalara ait veriler 
TREDAŞ tarafından izlenebilir ve 
kontrol edilebilir durumda. Bu 
durum ise arıza onarım zamanını 
azaltıp, tedarik sürekliliğine katkı 
sağlıyor. Arıza oluştuğu anda, 
iş gücü yönetim sisteminden 
otomatik iş emri oluşuyor. 

Tekirdağ’da bulunan Operasyon 
Merkezi’nde, tüm bölgedeki 
SCADA anahtarlama işlemleri, 
şebeke izleme, saha ekiplerine iş 
emirlerinin atanması ve iş gücü 
yönetimi tek merkezden 7 gün 24 
saat yürütülüyor. 

“TrAKyA’DA HAyATıN ENErjİsİyİZ”
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TrEDAŞ 2O16 yılı itibarıyla 
enerji otomasyon projelerinin 

yanı sıra akıllı Şebekeler 
alanına odaklanan 

TüBİTAK TEyDEB fonu ile 
teşviklenen Ar-Ge projelerini 

sürdürmektedir.



Trakya Bölgesinde üç ilde, 20 bin 
kilometrekare alanda, yaklaşık 2 
milyon kullanıcıya elektrik dağıtım 
hizmetini, kaliteli ve sürekli 
vermek için en yeni teknolojileri 
kullanan Trakya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TREDAŞ), kayıp-kaçak ile 
gerek teknolojik altyapısı gerekse 
saha ekipleriyle etkin mücadele 
sergiliyor. 

TREDAŞ, 12 ekip ile tüm Trakya 
genelinden gelen ALO 186 
Çağrı Merkezi ihbarları, işletme 
ihbarları Web ve Mobil Uygulama 
üzerinden gelen kaçak/usulsüz 
kullanımı şikayet başvurularını 
uzman ekipleri ile titizlikle kontrol 
ediyor. TREDAŞ, büyük bir yapı 
üzerine kurulu bu operasyonu, 
teknoloji altyapısını kullanarak, 

verimli kaliteli ve doğru bir 
şekilde yönetilmesi için tüm 
birimleriyle yoğun şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Geniş sahayı teknolojik alt 
yapısı ile yöneten TREDAŞ, ayda 
ortalama 300 bin işlemi tablet 
üzerinden gerçekleştiriyor.
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TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü 
Reşit Bilgili, TREDAŞ Operasyon 
Merkezi’nde görev yapmakta 
olan teknik ekip, teknolojik altyapı 
sistemleri ile gerçek zamanlı 
izleme, arızaya müdahale, saha 
ekip yönetimi, anlık uzaktan 
kontrol fonksiyonlarını kullanarak 
müşteri memnuniyeti hedefi yle 
kesinti sürelerini azaltmak için 
çalışıyor.

TREDAŞ Operasyon Merkezi 
“Kesinti Yönetimi” uygulamalarıyla 
entegre bir şekilde The Weather 
Company fi rmasının hava durumu 
uygulamasını kullandıklarını 
ifade eden Bilgili, şöyle devam 
etti: “Uygulama sayesinde hava 
durumu, anlık ve ileriye dönük 
olarak takip edilip, bölgemizde 
meydana gelecek olumsuz hava 
şartlarıyla ilgili edinilen bilgiler 
sayesinde sorumlu kişilere 
otomatik bildirimler yapıyoruz. 
Vardiyada çalışan personel 
sayısını artırıyor ve meydana 
gelen kesintileri en kısa sürede 
gidermeye çalışıyoruz. TREDAŞ 

Operasyon Merkezi SCADA 
sistemi sayesinde bölgemizde 
meydana gelen kesintilerin 
anlık takibini yapıp, uzaktan 
enerjilendirme işlemlerini 
yapabiliyoruz. Ek olarak, 
yürüttüğümüz Ar-Ge projesi 
kapsamında IBM fi rması ile arıza 
tahmin uygulaması sayesinde 
oluşabilecek arızaları öngörüp, 
risk ihtimali artan hatlara ve 
dağıtım merkezlerine önleyici 
bakım yapıyoruz. Böylece arıza 
olma ihtimalini en aza indirgeyip, 
abonelerimize kesintisiz 
enerji sunmayı hedefl iyoruz. 
Abonelerimiz çağrı merkezini 
aramadan önce yüzde 87 
oranında arızanın ne olduğunu 
görebiliyoruz.”

Ayrıca SAP IS-U projesinde 
halihazırda kullanılan SAP ERP 
sistemi ile IS-U sisteminin 
entegrasyonunu sağlamaya 
başlayan TREDAŞ, proje 
kapsamında mevcuttaki 
tüm operasyonel süreçlerini 
ve iş akışlarını yeniden 

tanımladı. Böylece TREDAŞ, 
müşteri hizmetleri bütünleşik 
çözümlerini, sayaçtan abone 
bağlantı sözleşmesine kadar 
tüm müşteri hizmetlerini daha 
efektif yönetebilir olacak.
TREDAŞ, projenin  canlı hizmete 
geçmesiyle birlikte, operasyonel 
faaliyetlerde ve müşteri 
memnuniyetinde çok daha 
verimli, ölçülebilir ve entegre 
bir süreç yönetimine sahip 
olacak. TREDAŞ uluslararası 
ölçekte kullanmakta olduğu 
SAP yazılımının, IS-U sistemine 
entegrasyonunu 2019 yıl 
ortasında tamamlamayı 
hedefl iyor.

TrEDAŞ’ıN TEKNOlOjİsİ HAvA Durumu TAHmİNİNE DE yANsıDı

KAyıP-KAçAK İlE mücADElEDE TEKNOlOjİK ADım
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uEDAŞ’TAN “BİlİŞİm sıNıFı” 

Limak Enerji Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), yeni 
eğitim-öğretim yılı öncesinde 
öğrencilerin yüzünü güldürecek 
faaliyetlere imza atıyor. Sosyal 
sorumluluk projelerinden “Bi 
Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” 
projesiyle yurdun dört bir 
yanındaki öğrencilere kitap 
yardımı yapan UEDAŞ, sosyal 
medyadan kendilerine ulaşan 
“bilişim sınıfı” için destek 
çağrısına duyarsız kalmadı. Şirket 
bünyesinde ihtiyaç fazlası olan 
monitör ve fare gibi cihazları 
Bursa’nın Mustafakemalpaşa 
İlçesinde bulunan Yalıntaş 
Ortaokuluna bağışlayan UEDAŞ, 
bilişim sınıfının oluşturulmasına 
katkı sağladı. 

UEDAŞ Ekipleri, cihazların 
teslimi için bizzat okula giderek 
oluşturulacak bilişim sınıfını 
yerinde inceledi.  Okulda 
gerçekleşen programa İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Efe, 
Yalıntaş Ortaokulu Müdürü Naci 
Özgür, Müdür Yardımcısı Mehmet 
Fatih Yordam, UEDAŞ Ar-Ge 
Direktörü Mutlu Dalkaç, UEDAŞ 
Mustafakemalpaşa İşletme 
Müdürü Emre Şenhasırcı’nın yanı 
sıra Limak Enerji Grubu Kurumsal 
İletişim Müdürü Yusuf Ziya 
Yüce ve UEDAŞ ile Limak Enerji 
kurumsal iletişim birimi ekipleri 
katıldı. UEDAŞ, oluşturulan 
bilişim sınıfına “Şehrin Işıkları” 
yarışmasında dereceye giren 
fotoğrafl ardan oluşan tabloları da 
hediye etti. 

Eğitime destek 
plaketi 
Programın sonunda İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Efe tarafından eğitime 
desteklerinden dolayı UEDAŞ’a 
plaket sundu. 

uEDAŞ, sosyal medyadan başlatılan destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak, bilişim sınıfı 

olmayan yalıntaş Ortaokulu’na teknolojik ekipman desteğinde bulundu. 
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ElEKTrİK ETKİsİ mOBİlDE

Enerji sektörünün öncü 
şirketlerinden Limak Enerji 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(UEDAŞ), müşteri memnuniyetini 
artırmak ve abonelerin günlük 
yaşamını kolaylaştırmak için 
çalışmalarını sürdürüyor. 
UEDAŞ’ın abonelerin işlem 
sürelerini kısaltmak ve teknolojik 
altyapısını güçlendirmek amacıyla 
hayata geçirdiği, “UEDAŞ” 
mobil uygulamasında ve www.
uedas.com.tr web sayfasında 
güncelleme yaptı. Toplamda 
30 bin aktif abonesi bulunan 
uygulamanın güncellemesi 
Android ve IOS işletim sistemleri 
için uygulama marketlerinde 
kullanıcıya sunulacak. Web 
sitesine de online işlemler 
sekmesi eklenerek, uygulamadaki 
yeniliklere web’ten de kolaylıkla 
erişilebilecek. Mevcut performans 
iyileştirmelerinin yanı sıra birçok 
yeniliğe imza atılan uygulamanın 
birinci faz güncellemesinde son 
aşamaya gelindi.

GÜNCELLEMEDE BİRÇOK 
YENİLİK VAR

Mevcut uygulamada; abonelik 
işlemleri, borç sorgulama, fatura 
ödeme gibi kolaylıklar yer alırken, 
yapılan güncellemeyle birlikte 
müşteri işlem merkezlerine 
gerek kalmadan birçok işlem 
mobil uygulama ve web sayfası 
üzerinden kolaylıkla kontrol 
edilebilecek. Güncellemenin birinci 
fazı kapsamında,  Otomatik Sayaç 

Okuma Sistemi aboneleri günlük 
endekslerini takip edebilecek. 
Planlı kesintilere sistem üzerinden 
kolaylıkla ulaşılabilecek. Aynı 
zamanda tedarik şirketlerine ait 
bilgiler ve görevli tedarik şirketleri 
noktalarına ait bilgiler uygulamada 
yer alacak. Tedarikçiler, 
müşterilerinin tüketimlerini de 
yine uygulama üzerinden takip 
edebilecek. 

CANLI MESAJ VE MUHTAR 
PANELİ DEVREYE GİRİYOR

Güncellemenin ikinci fazı 
kapsamında UEDAŞ, muhtarların 
talep ve önerilerinin de anında ve 

ilk elden kendilerine ulaşması için 
özel bir çalışma başlattı. Uygulama 
içinde yer alan muhtar destek 
paneliyle birlikte, UEDAŞ’ın hizmet 
bölgesinde yer alan muhtarların 
bilgileri uygulamaya kaydedilecek. 
Muhtarlar, kendi başvurularını 
panel üzerinden kontrol 
edebilecek. Muhtarların ihbarı 
öncelikli olarak değerlendirilecek. 
Uygulama kapsamında müşteri 
ilişkileri yönetimine yapılan tüm 
başvurular sorgulanabilecek. 
Aboneler için canlı mesaj ekranı 
kullanıcılara sunulacak. Müşteriler 
canlı mesaj ekranından her türlü 
talep ve önerileri alanında uzman 
ekiplere ulaştıracak.

uEDAŞ’ın Android ve ıOs işletim sistemleri için kullanıma sunduğu ve 30 bin aktif kullanıcısı bulunan mobil uygulaması 
güncellendi. Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran pek çok yenilik ile son sürüme yükseltilen uygulamada, muhtarlara özel 
panel, tahsilat, planlı kesintiler ve canlı mesaj ekranı gibi pek çok yenilik de kullanıma sunuluyor. 



lİmAK ENErjİ ŞİrKETlErİ 
‘EN yEŞİl OFİslEr’ ArAŞTırmAsıNDA ZİrvEDE

Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS) kullanarak 
‘kağıtsız ofi s’ konseptine 
geçen Limak Enerji Grup 
şirketleri Limak Uludağ Elektrik 
Perakende Satış A.Ş. ve Uludağ 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 
enVision tarafından ‘En Yeşil 
Ofi s’ adıyla gerçekleştirilen özel 
bir araştırmada ilk iki sırada 
yer aldı. Her iki fi rmaya çevreye 
olan katkılarından ötürü En 
Yeşil Ofi s plaketleri takdim 
edildi.

Her yıl farklı sektörlerde 

gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofi s’ 

araştırması 2018 yılında elektrik 

sektörünü mercek altına aldı. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

ile iş süreçlerinde otomasyon 

sağlayarak kağıt bazlı iş 

süreçlerini tam entegre bir 

dijital ortama dönüştüren ve 

En Yeşil Ofi s listesinde yer alan 

elektrik dağıtım ve perakende 

satış sektöründeki şirketler belli 

oldu.

Elektronik Belge yönetim sistemi kullanımı sayesinde toplamda 11 bin 643 
ağacın kesilmesi önlendi!

“Daha yeşil bir 
dünya için herkese 

sorumluluklar 
düşüyor. Geliştirdiğimiz 

teknolojiler ile bu 
anlamda üzerimize 
düşen sorumluluğu 

yerine getirdiğimiz için 
mutluyuz.”
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çEvrE DOsTu lİmAK ENErjİ

Şirket
Elektronik 

Evrak Sayfa 
Sayısı

Kurtarılan 
Ağaç 
Sayısı

Üretilmeyen 
CO2 Miktarı 

(Ton)

Kurtarılan 
Su Miktarı 
(Kilo litre)

Engellenen 
Atık Miktarı 

(Ton)

Limak Uludağ Perakende Satış A.Ş. 59.081.024 7.118 2.009 35.449 142

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 37.559.342 4.525 1.277 22.536 90

Araştırma sonuçlarına göre listenin ilk iki sırasında limak uludağ Perakende satış A.Ş. ve uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(uEDAŞ) yer aldı. limak Enerji Grubu şirketlerinin sağladıkları tasarruf miktarları şöyle oldu:

Araştırma sonuçları EBYS 
kullanımına bağlı olarak, verimlilik 
ve kalitenin de arttığını ortaya 
koydu. Evraklarla ilgili işlemler ofi s 
çalışanlarının mesailerinin %40-
60’ına, işçilik maliyetlerinin %20
-45’ine ve cironun %12-15’ine mal 
olmaktadır. EBYS öncesi klasik 
yöntemlerle bir evrakın arşivlerde 
arama süresi ortalama 5 ila 20 
dakika arasında gerçekleşirken, 
EBYS sonrası bu rakam 0,55 
saniyeye kadar düştü.

Nisan 2013’te EBYS sistemini 
devreye alan Limak Uludağ 
Perakende Satış A.Ş.’de 
dijitalleştirilen evrak sayfa sayısı 
59 milyona ulaşırken, ortalama 
arama süresi 0,55 saniyeye kadar 
indi. Nisan 2012’den itibaren 37 
milyon dijital evrak oluşturan 
UEDAŞ’ta ise bu rakam 0,73 
saniyeye kadar düştü. 

EN YEŞİL OFİS PLAKETİ

Araştırmayı gerçekleştiren 
enVision yetkilileri Limak 

Enerji’nin Bursa’daki genel 
merkezlerinde ziyaret ederek En 
Yeşil Ofi s plaketlerini takdim etti.

Ödülle ilgili şirketten yapılan 
açıklamada şu bilgilere verildi: 
“Günümüz dünyasında tüm 
şirketler için dijital dönüşüm 
hayati öneme sahip. Geçmişin 
klasik yönetim teknikleri ile 
iş süreçlerini yürütmek artık 
imkansız. Müşteri memnuniyeti 
için zaman, hız ve kalite olmazsa 
olmaz kriterler.  Dolayısıyla bu 
noktada Elektronik Belge ve 
Süreç Yönetim Sistemleri ön 
plana çıkıyor. UEDAŞ olarak 
2012 yılından bugüne EBYS ile 
iş süreçlerimizi tam entegre 
dijital bir platforma taşıdık. 
EBYS ile iş süreçleri otomatik 
hale geldi, karar verme süreçleri 
hızlandı, işlem kuyrukları ve 
tamamlanma süreleri kısaldı. 
Sistemin kuruma sağladığı 
zaman ve maliyet tasarrufunun 
yanı sıra çevreye olan katkısını 
görmek ise bizleri ayrıca mutlu 
etti. Çevreye olan hassasiyetimizi 
kamuoyu yakından bilmektedir. 

EBYS sistemi ile bir orman 
büyüklüğündeki alanın 
kesilmesinin önüne geçmiş 
olmaktan dolayı son derece 
gururluyuz. Bu konuda emeği 
geçen tüm yöneticilerimizi ve ilgili 
fi rma yetkililerini tebrik ediyoruz.”

LİMAK ENERJİ’YE TEŞEKKÜR

enVision’u temsilen CBKSoft 
Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk 
Yurtsever ise konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Daha yeşil bir dünya için 
herkese sorumluluklar düşüyor. 
Geliştirdiğimiz teknolojiler ile 
bu anlamda üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirdiğimiz 
için mutluyuz. Elektronik 
Belge Yönetim Sistemleri 
kullanımı sayesinde ‘En Yeşil 
Ofi s’ araştırmasında elektrik 
sektöründe ilk iki sırada yer alan 
Limak Enerji’ye gösterdikleri 
duyarlılıktan ötürü, gezegenimiz, 
ülkemiz ve gelecek kuşaklar 
adına teşekkür etmek 
istiyorum.”

vErİmlİlİK DE KAlİTE DE ArTTı
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Plc sAyAçlı AKıllı ŞEBEKE uyGulAmAlArıNı yErİNDE 
GörmEK İçİN çİNlİ yETKİlİlEr vEDAŞ’ı ZİyArET ETTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) koordinatörlüğünde 
gerçekleşen 3. Ar-Ge Çalıştayı’nda 
“Elektrik Dağıtım Şebekesinde 
Kayıp ve Kaçak Elektrik İçin 
Önleyici Çalışmalar” alanında 
ödül alan ve VEDAŞ’ın hizmet 
bölgesinde yaygınlaştırdığı PLC 
sayaçlı akıllı şebeke uygulamalarını 
yerinde görmek için Çinli yetkililer 
VEDAŞ’ı ziyaret etti.

Ningbo Sanxing Electric Şirketi 
Genel Müdürü Kai Yang ve 
beraberindeki Çinli heyete 
proje hakkında bilgi veren 
VEDAŞ Genel Müdürü Emrullah 
Okuducu, Türkiye elektrik dağıtım 
sektöründeki en büyük akıllı 
şebekeye sahip olduklarını ifade 
ederek “Teknolojiyle bütünleşen 
yenilikçi anlayışımızın kazanımlarını 
yerinde görmek için bugüne kadar 
yurt içinden ve yurt dışından 
birçok heyeti şirketimizde misafir 
ettik. Bugün Çin’den gelen heyete 
de PLC Sayaç Projemiz ve akıllı 
şebekemiz hakkında bilgi verdik.” 
dedi. 

Okuducu: “Hedefimiz, 
Tüketici Memnuniyetini 
Geliştirmek”

Tüketici memnuniyetini 
geliştirmek için teknolojinin 
sunduğu imkanları elektrik 
şebekesine entegre ettiklerini 
vurgulayan Okuducu; “Hizmet 
bölgemizdeki tüketicilerimize 
batı standartlarının da üzerinde 
hizmet sunabilmek için özveriyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu hedefe ulaşmak için büyük 
yatırımlar yaparak teknolojiyle 
bütünleştirdiğimiz şebekemizin 
Türkiye ve dünyada takdir görmesi 
bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi. 

Kai Yang: “Akıllı Şebeke 
Yönetimi Oldukça Başarılı”

Elektrik dağıtım sektöründe akıllı 
şebeke uygulamalarının Türkiye 
yapılanmasını yerinde görmek 
ve ülkelerindeki uygulamalarla 
kıyas yapabilmek için Türkiye’ye 
geldiklerini söyleyen Ningbo 

Sanxing Electric Şirketi Genel 
Müdürü Kai Yang, “Her şeyden 
önce misafirperverliklerinden 
ötürü VEDAŞ yetkililerine teşekkür 
ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar 
ve çok verimli bir görüşme oldu. 
Geliştirilen PLC Sayaç Teknolojisi 
ile elektrik sayaçlarının uzaktan 
izlenmesi, anlık tüketimlerin tespit 
edilmesi ve uzaktan kesme-
açma işlemlerinin yapılması 
ve bunun geniş bir abone 
grubunda uygulanabilmesi 
önemli bir başarıdır. Heyetimdeki 
arkadaşlarım adına bizlere bu 
fırsatı sunan VEDAŞ yetkililerine 
teşekkürlerimi sunarım. Verimli bir 
görüşme sonrasında Türkiye’den 
güzel anılarla ayrılacağız.” dedi. 

VEDAŞ Tüketici Hizmetleri Grup 
Müdürü Fatih Talay ve VEDAŞ Akıllı 
Şebekeler Yöneticisi Yunus Çam 
görüşmeler sırasında Çinli heyete 
teknik bilgilendirmede bulundular. 
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MESLEKİ YETERLİLİK DÖNEMİ



yEDAŞ, scADA’yı İZlEyErEK mErKEZDEN HıZlı çöZüm 
ürETİyOr

Geniş ve dağınık yerleşime 

sahip bir coğrafyada bütün 

kullanıcılarına aynı kalite ve 

süreklilikte elektrik dağıtım 

hizmeti sunan YEDAŞ, 

şebeke unsurlarının, mevcut 

durumunu gerçek zamanlı 

izleyip yönetmek amacıyla 

akıllı şebeke yatırımlarına 

devam ediyor. SCADA sistemi 

ile şebekede daha fazla 

alana uzaktan müdahale 

ederek daha çok kullanıcıya 

kısa sürede ulaşmak için 

yatırımlarını artırıyor. 

SCADA Entegrasyonu ile 
Tedarik Sürekliliğinde %50 
İyileşme Sağlandı

40 bin km2 alanda elektrik 
dağıtım şebeke altyapı 
faaliyetleri ile şebeke varlıkları 
ve operasyonlarının akıllı şekilde 
yönetilmesi için çalışmalar yapan 
YEDAŞ, şebekenin hızlı ve müşteri 
memnuniyeti odaklı yönetilmesi 
için dijitalleşmeye büyük önem 
veriyor. 2011 yılından bu yana akıllı 
şebeke yolunda hızla ilerleyen 
YEDAŞ, SCADA sistemi ile yüksek 
gerilim dağıtım şebekesini uzaktan 
izleyip kontrol ederek müdahale 
süresini kısaltıyor. Ayrıca sistemden 
aldığı bilgiler doğrultusunda 
tedarik sürekliliğini sağlamak için 
daha verimli ve etkin kestirimci 
bakım planlamaları yapabiliyor.  
SCADA kapsamında trafo dağıtım 
merkezi ve enerji nakil hatlarını 

besleyen yüksek gerilim fi derini 
SCADA Merkezlerinden takip edip 
yönetiyor.

YEDAŞ, 2016 yılında havai 
hat tekrar kapamalı kesici 
entegrasyonu ile kritik önem 
taşıyan kırsal hatları uzaktan 
yönetmeye başladı. 2017 yılında 
orta gerilim havai hat dağıtım 
şebekesinde meydana gelen 
arızaların yerini hızlı bir şekilde 
tespit etmek için uzun ve/veya 
fazla branşmanlı hatlarda ihtiyaç 
duyulan noktalara havai hat 
arıza gösterge cihazı tesis etti. 
Bu cihazların tamamını SCADA 
sistemine entegre ederek tek 
merkezden yönetmeye başladı. 
Bu sayede ilgili hatlarda arıza 
noktasının tespit ve müdahale 
süresini %50 oranında 
iyileştirdi.  
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Elektrik dağıtım şebekesinde 
arızanın etkilediği trafo merkezini 
ve ana hatları gerçek zamanlı 
izleyerek kısa sürede çözüme 
kavuşturmak amacıyla SCADA 
sistemini kuran YEDAŞ, iki SCADA 
Kontrol Merkezi, beş Şebeke 
Yönetim Merkezi ile 7 / 24 saha 
operasyonlarını gerçekleştiriyor. 
Hava muhalefeti veya başka 
bir sebeple yaşanan elektrik 
kesintisini sistemden anında 
tespit ediyor. Kullanıcılara kısa 
sürede elektrik hizmeti sunmak 

amacıyla YEDAŞ, ilgili hattı başka 
bir fi derden besliyor. Bu sayede 
müşteri memnuniyetini daha 
ileriye taşıyor. Ayrıca manuel 
yapılan birçok işlemin, uzaktan 
otomasyon sistemleri ile yapılması 
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından 
da fayda sağlıyor. 

2019 yılında SCADA sisteminde 
genişleme yatırımlarına devam 
etmeyi planlayan YEDAŞ her yıl 
300 yeni istasyonu uzaktan izleyip 
kontrol etmeyi hedefl iyor. 
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yEDAŞ, KEsİNTİ vEyA ArıZA yAŞANAN HATTı FArKlı FİDErDEN 
BEslEyErEK KullANıcıyA KısA sürEDE HİZmET vErİyOr

yEDAŞ, iki scADA 
Kontrol merkezi, 

beş Şebeke 
yönetim merkezi 
ile 7 / 24 saha 
operasyonlarını 
gerçekleştiriyor.
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40 bin km2 alanda 
3 milyondan fazla 
kullanıcıya kaliteli 
ve sürekli elektrik 
dağıtım hizmeti 
sunmak amacıyla 
256 ekip 178 araçla 
7 / 24 çalışan 
YEDAŞ, WFM’i (Mobil 
İş Gücü Yönetimi)
tamamlayarak 
operasyonel 
verimlilik ve 
mükemmelliği bir 
adım daha ileriye 
taşıyor.

YEDAŞ, Akıllı Şebeke 
Sistemlerinin Mobil 
Cihazlarla Entegrasyonunu 
Tamamlıyor

Gelişen teknolojinin sunduğu 
imkanları yakından takip ederek 
elektrik dağıtım faaliyetlerinin 
dijital teknolojilerle yönetimi 
konusunda projeler hayata 
geçiren YEDAŞ, saha ekiplerinin 
daha hızlı ve verimli çalışması 
amacıyla WFM (Mobil iş Gücü 
Yönetimi) projesinin özelliklerini 
geliştirmeye devam ediyor. Saha 
çalışanlarının, elektrik dağıtım 
şebekesini sistem üzerinden 
izleyerek yaşanan değişimleri 
anında görmesini sağlamak 
amacıyla uygulamaya aldığı WFM 
projesini AGİS, GIS, SAP CRM, SAP 
ISU, SAP ERP, SCADA sistemleri ile 
entegre ediyor.

Deneyimli ve uzman yazılım 
ekibi tarafından geliştirilen harita 
tabanlı uygulama ile pano, saha 
dağıtım kutusu, trafo gibi şebeke 

unsurlarını sisteme kaydederek 
ekiplerin daha hızlı ulaşım 
sağlaması için gerekli alt yapıyı 
oluşturdu. Navigasyon ile iş emri 
tarifi  ve bas konuş uygulamalarını 
da mobil yazılıma dahil etti. 

Bu sayede saha çalışanları, 
hedefl enen adrese ve müşteriye 
daha hızlı ulaşıyor. Sahada 
gerçekleşen faturalama, 
elektrik enerjisi açma ve sayaç 
operasyonlarının hızlandırılmasıyla 
daha kısa sürede daha fazla 
kullanıcıya hizmet veriliyor, 
müşteri memnuniyetinin 
artırılması hedefl eniyor.

yEDAŞ sAHA EKİBİ WFm İlE ADrEsE HıZlı ulAŞıyOr, 
vErİmlİlığİNİ ArTırıyOr

yEDAŞ, saha ekiplerinin, 

daha hızlı ve verimli 

çalışması amacıyla WFm 

(mobil iş Gücü yönetimi) 

projesinin özelliklerini 

geliştirmeye devam ediyor.
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yEDAŞ, AGİs İlE DİjİTAllEŞmEyİ AlçAK GErİlİm ŞEBEKEsİNE 
TAŞıyOr

Özelleştirmeden bu yana modern 
şebeke anlayışıyla, kaliteli ve sürekli 
elektrik dağıtım hizmeti sunmak 
için dijitalleşme yolunda pek çok 
proje hayata geçiren YEDAŞ, Türk 
Mühendis ekibiyle geliştirdiği AGİS 
ile dünyada ve Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdi. Bu sayede son 
kullanıcıya giden elektriğin durumu 
merkezi sistemden anlık izlenebilir 
hale getirildi. Enerji kesintileri, 
kullanıcı bildirimine gerek 
kalmadan tespit edilerek erken 
müdahale ile daha kısa sürede 
çözüme kavuşturuluyor.

Türk Mühendislerin Geliştirdiği 
AGİS Dünya’ya Örnek Oluyor

3 milyondan fazla kullanıcının 
yaşadığı Samsun, Çorum, 
Ordu, Sinop, Amasya il ve 
ilçelerine elektrik dağıtım 
hizmeti sunan YEDAŞ, elektrik 
dağıtım şebekesini yenileme ve 
güçlendirmenin yanı sıra uzaktan 
izleme ve yönetme amacıyla da 
izleme sistemlerinde geliştirmeler 
yapıyor. Profesyonel kadrosu 
ile elektrik dağıtım sektöründe 

pek çok ilke imza atan YEDAŞ, 
kendi mühendisleri ile dünyada 
ve Türkiye’de bir ilk olan AGİS’i 
geliştirdi. Dağıtım bölgesindeki 
dağıtım trafoları ve bunlara bağlı 
çıkış kollarında yaklaşık 125 bin 
noktanın takip edilebileceği bir alt 
yapı kurdu. 

Alçak gerilim şebekesinin 
izlenebildiği AGİS, ideal OSOS’u 
(Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) 
içinde barındıran bir yapıya sahip 
olmakla birlikte aydınlatma sistemi 
yönetimine de imkan tanıyor.  
Sisteme entegre ettiği dağıtım 
trafolarından şebekenin akım, 
gerilim, güç gibi parametrelerini 
gerçek zamanlı izleyerek daha 
kısa sürede müdahale edilmesini 
sağlıyor.  

Güvenlik için büyük önem taşıyan 
aydınlatma sistemlerinden 
13 bin 500 noktayı ana izleme 
merkezinden kontrol etmek 
amacıyla sistem tasarlandı 
ve devreye alınan noktaları 
yönetilmeye başlandı. Tüketim 
değerlerinin uzaktan takip 
edilmesiyle lokal aydınlatma 
arızaları da anlık tespit edilebilecek. 
Yıllık 55 bin kwh üzerinde tüketimi 
olan 5 bin müşteri sisteme dahil 
edilerek 40 bin km2’lik alanda 
toplam enerji tüketiminin yüzde 
40’ını tüketim noktasından gerçek 
zamanlı takip etmek için gereken 
altyapı kuruldu. Bu sistemin 2019 
yılı içerisinde 6 bin 100 noktaya 
yaygınlaştırılması ve toplam enerji 
tüketiminin yüzde 45’inin tüketim 
noktasından takip edilmesi 
hedefl eniyor.  

Müşteri memnuniyeti odaklı 
bir yaklaşımla hizmet veren 
YEDAŞ, şebekede elektriğin 
kullanıcıya ulaştığı son noktayı 
takibi ile bu hedef doğrultusunda 
bir adım daha ileri taşıyor. 

Faaliyete başladığı günden bu 
yana şebeke, teknoloji ve Ar-
Ge çalışmaları ile doğa olayları, 
şebeke unsurlarının işletme 
ömrünün tükenmesi nedeniyle 
yaşanan elektrik kesintileri 

ve arızaları en aza  indirmeyi 
hedefl eyen YEDAŞ, şebekede 
yaşanan değişimleri analiz 
ederek önleyici bakım ve yatırım 
planlarını hayata geçirmeyi 
amaçlıyor.

AGİs’TEN AlıNAN BİlGİlErlE TEDArİK sürEKlİlİğİNİ ArTırAcAK yATırımlAr yAPılAcAK



Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması sona eren tüketicinin, görevli tedarik şirketi veya diğer tedarikçi 
ile yeni bir perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yapmaması durumunda, dağıtım şirketi kullanım 
yerinin elektrik enerjisini keser. 

BAŞKA NEDENlErlE ElEKTrİK 
KEsİlİr mİ ? 

TüKETİcİ KöŞEsİTüKETİcİ KöŞEsİ

84



Borcunuzu zamanında 
ödeyemediniz ve elektriğiniz 
kesildi. Yeniden elektriğinizi 
açtırmak için tedarikçiniz ile 
anlaşmanız gerekiyor. Bunun 
için birikmiş borçlarınızı gecikme 
zamları ile birlikte ya peşin 
ödemeniz ya da tedarik şirketiniz 
tarafından belirlenen takvim 
dahilinde ödemeyi taahhüt 
etmeniz gerekir. Bu adımların 
tamamlanmasından sonra 
tedarikçinizin dağıtım şirketine 

elektriğinizi açılmasını bildirmesi 
gerekecektir. Tedarik şirketinin 
bildirimi üzerine  dağıtım 
şirketi tarafından elektriğiniz,  
imar yerleşim alanında iki gün 
içerisinde, imar yerleşim alanı 
dışında üç gün içerisinde yeniden 
bağlanır.

Benzer şekilde, perakende satış 
sözleşmesi veya ikili anlaşması 
sona eren tüketicinin elektriği yeni 
bir perakende satış sözleşmesi 
veya ikili anlaşma yapması 

durumunda, imar yerleşim 
alanında iki gün içerisinde, imar 
yerleşim alanı dışında üç gün 
içerisinde, yeniden bağlanır.

Elektrik enerjisinin yeniden 
bağlanması için tüketici 
tarafından ödenecek kesme-
bağlama bedeli, tüketicinin bir 
sonraki döneme ait fatura veya 
ödeme bildirimine yansıtılır. Fiilen 
elektriği kesilmeyen tüketiciden 
kesme-bağlama bedeli talep 
edilmez.

85

KESİLEN ELEKTRİK NE ZAMAN BAGLANIR? 

Borcunuzu zamanında ödeyemediniz ve elektriğiniz kesildi. Yeniden elektriğinizi açtırmak 
için tedarikçiniz ile anlaşmanız gerekiyor. Bunun için birikmiş borçlarınızı gecikme zamları ile 
birlikte ya peşin ödemeniz ya da tedarik şirketiniz tarafından belirlenen takvim dahilinde 
ödemeyi taahhüt etmeniz gerekmektedir. Bu adımların tamamlanmasından sonra tedarikçinizin 
dağıtım şirketine elektriğinizi açılmasını bildirmesi gerekecektir. Tedarik şirketinin bildirimi 
üzerine  dağıtım şirketi tarafından elektriğiniz,  imar yerleşim alanında iki gün içerisinde, imar 
yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde yeniden bağlanır.

Benzer şekilde, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması sona eren tüketicinin, 
yeni bir perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yapması durumunda, imar yerleşim 
alanında iki gün içerisinde, imar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde, yeniden bağlanır.

Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-
bağlama bedeli, tüketicinin bir sonraki döneme ait fatura veya ödeme bildirimine yansıtılır. Fiilen 
elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez. 

Borcun zamanında ödenmemesi 
nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş 
olan tüketicinin, kesme tarihinden 
itibaren sözleşmelerinde yer alan 
süre içerisinde, birikmiş borçlarını 
gecikme zamlarıyla birlikte peşin 
ödememesi veya şirket tarafından 

belirlenen takvim dâhilinde 
ödemeyi taahhüt etmemesi 
halinde tedarik şirketi tüketicinin 
sözleşmesini fesh edebilir. 
Sözleşmenin fesh edilmesi 
sonrasında ödenmeyen borçlara 
ilişkin yasal süreç başlatılır.

KEsmE İŞlEmİNDEN sONrA BOrcuN 
öDENmEmEsİNİN sONuçlArı 

ElEKTrİK sAyAçlArı NE ZAmAN OKuNur, FATurAlAr 
NE ZAmAN öDENİr? 



Yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen tüketicinin yükümlülüğünü fesih tarihinden 
sonra yerine getirmesi ve/veya birikmiş borçlarını gecikme zammı ile birlikte peşin ödemesi veya şirket tarafından 
belirlenen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt etmesi halinde yeni bir sözleşme yapılır. Tedarikçinin ilgili dağıtım 
şirketine başvurusu ile tüketicinin elektriği imar alanı içerisindeki yerlerde iki gün, imar alanı dışındaki yerlerde üç 
gün içinde yeniden bağlanır.

şirketlerinin görevleri arasında 
olup tüketicilerden sayaç bedeli 
tahsil edilemez.

ayar ve damga işlemine tabi 
tutulur veya yenisi ile değiştirilir. 
Sayaçların temini ve tesisi dağıtım 

Elektrik sayaçları elektrik aboneliği 
bulunan her kullanım yerindeki 
birim zamanda tüketilen enerjinin 
tespit edilmesi için üretilen 
mekanik ve elektronik tiplerdeki 
cihazlardır. Tüketicilere tesis 
edilecek yeni sayaçlar elektronik 
olmak zorundadır. Sayacın ilk 
okuma ve son okuma tarihi 
arasında kaydettiği değerlerin 
farkı o tarih aralığındaki kWh 
cinsinden tüketim değeridir. Büyük 
güçteki aboneliklerin tüketiminin 
tespiti için bazı sayaçlar akım ve 
gerilimi belirli oranlarda düşüren 
trafolar ile bağlanacak şekilde imal 
edilirler. Bu tip sayaçların kaydettiği 
değer, bağlandığı akım ve gerilim 
düşürücü trafoların değerlerine 
göre hesaplanan çarpan katsayısı 
ile çarpılarak tüketim değeri 
bulunur.

Yeni imal edilen sayaçlar Ölçü ve 
Ayarlar Mevzuatı kapsamında 
satışa sunulmadan önce 
damgalanır. Elektrik sayaçlarının 
damga süresi 10 yıldır. Damga 
süresi dolan sayaçlar yasal bir 
zorunluluk olarak ya yeniden 

ElEKTrİK sAyAçlArı KİmİNDİr? sAyAç BEDElİ öDEyEcEK 
mİsİNİZ? 

FEsHEDilEN söZlEŞmENİN yENİlENmEsİ 
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Elektrik sayaçları kimindir? Sayaç bedeli ödeyecek misiniz? 30 
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olduğu döneme ilişkin hesaplama 
yapılır. Belirtilen hallerin olmaması 
durumunda varsa aynı döneme 
ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş 
dönem tüketimleriniz dikkate 
alınarak yoksa, tespit tarihinden 
sonraki tüketicinin ödeme 
bildirimine esas ilk iki tüketim 
dönemine ait tüketimlerinin 
ortalaması dikkate alınarak 
hesaplama yapılır ve fark size iade 
veya fatura edilir.

tespit edilmesi halinde, hatalı 
tüketimin sayaç dışı bir unsurdan 
kaynaklanması ve bunun dağıtım 
şirketince yerinde yapılan 
incelemede, teknik olarak tespit 
edilmesi durumunda bu tespit 
dikkate alınarak bunun dışında 
sayacın, elektrik sayaçları tamir 
ve ayar istasyonlarında teknik 
arızalı olduğunun tespit edilmesi 
durumunda söz konusu tespit 
dikkate alınarak sayacın arızalı 

Sayacınızın değer kaydetmediğini 
bir şekilde fark ederseniz mutlaka 
dağıtım şirketine veya tedarik 
şirketinize haber verin. Sayacınızın 
değer kaydetmediği tespit 
edildiğinde dağıtım şirketince 
yenisi ile değiştirilecektir.

Sayacınızın ölçme hassasiyetinden 
şüphe ediyorsanız, dağıtım 
şirketine başvurarak sayacınızın 
kontrol edilmesini talep 
edebilirsiniz. Sayacın doğru 
tüketim kaydettiğinin tespiti 
halinde sayaç kontrolüne ilişkin 
oluşan bedeller tarafınızdan 
karşılanır. Bu bedeller EPDK 
tarafından belirlenir, güncel 
kontrol bedellerine http://www.
epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/
Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayacınızın arızalanması nedeniyle 
hiç tüketim kaydetmediğinin 
tespiti halinde varsa aynı döneme 
ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş 
dönem tüketimleri dikkate 
alınarak, yoksa, tespit tarihinden 
sonraki ödeme bildirimine 
esas ilk iki tüketim dönemine 
ait tüketimlerinizin ortalaması 
alınarak tüketim hesaplanır ve 
fatura edilir.

Sayacınızın arızalanması nedeniyle 
doğru tüketim kaydetmediğinin 

sAyAcıN DEğEr KAyDETmEmEsİ vEyA HATAlı KAyDETmEsİ 
HAlİNDE NE yAPılmAlıDır?
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31 Sayacın değer kaydetmemesi veya hatalı değer kaydetmesi halinde ne yapılmalıdır?

Tarifelere, www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/TR�
Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz.
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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

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 Tabii Kaynaklar

Bakanı

“Tüketicilerimizin rahatsız olduğu 
yerlerde düzenlemeler 

yapıyoruz”

Mustafa YILMAZ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Başkanı

“Tüketicinin Memnun Olmadığı 
Bir Piyasanın Sağlıklı İşlemesi 

Mümkün Değildir”

Şadi BÜYÜKKEÇECİ
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER 

Hukuk Müşaviri

“Tüketici Memnuniyeti 
En Önemli Gündem 

Konumuz”
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K A S I M  2 0 1 8ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 
Süreli Yayın

KALBİMİZ
KAZANDI!KAZANDI!

"Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenenen International CSR Excellence 
Awards'ta Enerjimi Koruyorum Sosyal Sorumluluk projemiz ile

"En iyi Enerji Yönetimi" ödülünü kazandık.

2010 yılından bu yana “Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!” sloganıyla sürdürdüğümüz 
projede 14 ilde, 550 okulda 250.000’den fazla öğrenciye ulaştık.

Enerji Verimliliği Eğitimleri ile çocuklarımız, enerji tasarrufu ve çevre konusunda bilinç kazanıyor, 
sürdürülebilir büyümenin küçük elçileri ve geleceğin enerji koruyucuları oluyor.




