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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

DİCLE EDAŞ
Tel: 0412 251 21 35 – 40 

Çağrı Merkezi: 444 8 086

VANGÖLÜ EDAŞ
Tel: 0432 217 16 36-38

Çağrı Merkezi: 186

ARAS EDAŞ
Tel: 0850 200 20 20
Çağrı Merkezi: 186

ÇORUH EDAŞ
Tel: 0462 377 67 00 

Çağrı Merkezi: 444 9 186

FIRAT EDAŞ
Tel: 0424 234 56 00

Çağrı Merkezi: 444 9 186

ÇAMLIBEL EDAŞ
Tel: 0346-858 58 58 

Çağrı Merkezi: 444 4 466

MERAM EDAŞ
Tel: 0850 251 30 00

Çağrı Merkezi: 444 8 186

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

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

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

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

BOĞAZİÇİ EDAŞ
  

Çağrı Merkezi: 186

KCETAŞ
Tel: 0352 207 80 00 

Çağrı Merkezi: 444 7 186

AKEDAŞ
Tel: 0344 221 3510 

Çağrı Merkezi: 444 46 02

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

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

ADM EDAŞ
Tel: 0258 296 70 00 

Çağrı Merkezi: 444 4 186

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

BAŞKENT EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

AYEDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

TOROSLAR EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186
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EDiTÖRLER’DEN
Bir Işığın İzi sayısı ile daha 
karşınızdayız. 

Değer… Ne kadar önemli 
bir kavram. Elektrik değer 
katar, eğitime, sağlığa, 
üretime, teknolojiye ve daha 
sayamadığımız birçok şeye. 
Kattığı değerle yükseltir, sektörleri 
hayatın devamlılığını sağlar. 
Baktığımız her yerde elektrik 
vardır. Belki görmeyiz, belki farkına 
varmayız ama her şeye değer 
katar aslında elektrik. Evin küçük 
çocuğu ders çalışırken masa 
lambasına değer katar elektrik, 
hastanede canla başla çalışan 
sağlıkçıların işine değer katar, 
fabrikalar susmaz, sabaha kadar 
makinaların sesine değer katar, 
gece sokakta yürürken aydınlattığı 
sokağa değer katar. 

Kısacası hayata değer katar 
elektrik. 

Elektrik dağıtım şirketleri sadece 
sundukları elektrik hizmeti ile 
değil sosyal sorumluluk projeleri, 
sponsorluk çalışmaları, iletişim 
kampanyaları, yardımları, 
teknolojik faaliyetleri ve daha 
birçok çalışma ile hayata değer 
katıyor ve katmaya devam 
edecek.

Enerji sektörünün kattığı değeri 
işledik, anlatmaya çalıştık. 
Araştırdıkça anladık, anladıkça 
aktardık… 

Keyifli okumalar…
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Lale YILMAZ 
ELDER

Yusuf Ziya YÜCE 
Uludağ EDAŞ

Hayata 
değer 
katmak;



Enzen; Enerji ve Altyapı 
şirketlerine sonuç odaklı 
çözümler sunan danışmanlık 
ve mühendislik şirketidir.

Enzen’in vizyonu; ekonomik 
ve sosyal gelişimi sağlamak 
üzere enerji ve suyun 
erişilebilir, ekonomik, ve 
sürdürülebilir olmasını 
sağlamaktır.

Enertest Türkiye’nin enerji ve 
yenilenebilir sektörlerde önde 
gelen mühendislik şirketidir.

Sunduğumuz hizmetlerin 
kapsamı;

Akıllı şebeke çözümleri, arıza 
ve bakım yönetim hizmetleri, 
tasarım ve enerji sebekeleri ve 
güç kalitesi testleri ve inşaati 
bulunmaktadır

Türkiye enerji pazarı ve yenilenebilir sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Enzen and Enertest ortaklık kurmuşlardır.

www.enzen.com
Email: tr.enquiry@enzen.com

www.enertest.com.tr
Email: enertest@enertest.com.tr



BAŞKAN’DAN Nihat ÖZDEMİR / ELDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okuyucular;

Enerji günlük hayatın 
vazgeçilmezidir.  Enerji değerdir. 

Elektrik, ülkemizin kalkınmasında, 
büyümesinde ve sağlam adımlarla 
ilerlemesindeki en önemli güç 
kaynaklarından biridir. Elektrik 
her sektör ile doğrudan ilişkilidir. 
Sektörlere can verir, ayakta 
kalmalarını sağlar, değer katar… 
Bu nedenledir ki sadece kendi 
sektörü için değil, bütün sektörler 
için önemli bir oyuncudur elektrik. 

Elektriğin kesintisiz olması, 
günlük hayatı ve üretimi ayakta 

tutabilmesi için dağıtım şirketleri 
olarak aralıksız çalışmaya devam 
etmekteyiz. Gece gündüz, yaz 
kış, bayram seyran dinlemez 
dağıtım şirketleri… İşlerine 
dört elle sarsılmış binlerce 
insan, kentler, kasabalar, köyler 
elektriksiz kalmasın diye çalışır. 
Birçoğumuz farkında bile olmayız 
bu çalışmaların. 

Biz dağıtım şirketleri olarak 
işimizi seviyoruz, beklentilerin 
farkındayız, bunun için her geçen 
gün daha çok çalışıyor hayata 
daha çok değer katıyoruz.
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Enerji 
değerdir.



ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info

@ www.ekesinti.info
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Elektrik dağıtım sektörü müşteri 
memnuniyeti ve hizmet kalitesini 
artırmak amacıyla Türkiye’nin 4 bir 
yanında çağrı merkezi yatırımlarına 
hız veriyor. Toplam 9 ilde açılacak 
çağrı merkezleri ile 2 binin 
üzerinde ek istihdam sağlanırken, 
sahadaki hizmet kalitesinin 
artırılması için ise yaklaşık 5 bin 
kişilik ek istihdam yaratılacak. 

Mayıs ayında Trabzon’da Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) tarafından düzenlenen 
9’uncu Sektör Toplantısı, sektörde 

müşteri memnuniyeti odaklı 
atılacak yeni adımların başlangıcı 
oldu. Sektör, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nca 
(EPDK) getirilen yol haritası 
ve standartlar çerçevesinde 
Anadolu’nun dört bir yanında çağrı 
merkezi kurmaya başladı. 

Çağrı merkezleri toplam 9 ilde 
açılacak. Bu iller Denizli, Tekirdağ, 
Kars, Adana, Rize, Trabzon, Konya, 
Şanlıurfa ve Adıyaman olarak 
belirlendi. 

Eylül ayı sonunda  başlayan 
açılışlar Aralık ayında 
tamamlanacak. Bu zamana 
kadar sırasıyla, Denizli, 
Adana, Kars, Konya, Tekirdağ, 
Rize ve Trabzon’da açılışlar 
gerçekleştirildi. 

Mevcut çağrı merkezlerine ek 
olarak bu çağrı merkezlerinde 
2 bin 28 kişi istihdam edilecek. 
Dağıtım şirketleri sahada da 
hizmet kalitesini artırmak için 
yaklaşık 5 bin kişilik ek istihdam  
yaratacak.

Çağrı merkezlerinde 2 binin üzerinde ek istihdam sağlanırken, sahadaki hizmet 
kalitesinin artırılması için ise yaklaşık 5 bin kişilik ek istihdam yaratılacak. 

ELEKTRİK DAğıTım ŞİRKETLERİNDEN TüRKİyE’NİN  
4 BİR yANıNA ÇAğRı mERKEzİ yATıRımLARı
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9 İLDE AÇıLAcAK ÇAğRı mERKEzLERİNİN İLKİ DENİzLİ’yE 

Bakan Albayrak, 
ADM-GDZ Çağrı 
Merkezini Açtı 
Toplam 5 ilde elektrik dağıtım 
hizmeti sağlayan ADM EDAŞ ve 
GDZ EDAŞ, müşteri memnuniyetini 
daha da artırmak amacıyla yeni 
Çağrı Merkezi’ni Denizli’de açtı. 
3 milyon TL’lik yatırımla hayata 

geçen Çağrı Merkezi, 400 kişilik 
istihdam yaratmasının yanı sıra, 
şirketlerin çağrı kapasitesi ve 
teknolojik altyapısını 4 katına 
çıkartacak. Denizli’de açılan 
çağrı merkezi, Aralık ayına kadar 
çeşitli illerde açılacak olan Çağrı 
Merkezleri’nin ilki olması özelliğiyle 
önem taşıyor. 

Bereket Enerji Grubu’na ait 
ADM-GDZ Çağrı Merkezi’nin 
açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
TEDAŞ Genel Müdürü Halil 
İbrahim Leventoğlu ve daha 
birçok enerji bürokrasisinden 
katılım ile gerçekleştirildi. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak, bu açılışın çok büyük 
bir resmin başlangıcı olduğunu 
dile getirerek, ELDER’in Mayıs 
ayında gerçekleştirdiği 9’uncu 
Sektör Toplantısı’nda elektrik 
dağıtım sektörüyle ilgili yıllık 
yapılan toplantıda bazı önemli 
kararlar aldıklarını ve bu kararlarla 
daha kaliteli hizmet verilmesi 
noktasında önemli bir süreci 
başlattıklarını dile getirdi. 

Aydın, Denizli, muğla, İzmir ve manisa'daki 4,8 milyon müşteriye hizmet verecek 
ve 4OO kişilik istihdam yaratacak olan ADm EDAŞ ve GDz EDAŞ’ın Çağrı merkezi’yle 
vatandaşların 45 saniye içerisinde operatöre bağlanması hedefleniyor. Denizli’deki 
çağrı merkezini takiben, Adana, Tekirdağ, Kars, Rize, Trabzon, Konya, Şanlıurfa ve 
Adıyaman olmak üzere toplam 9 ilde çağrı merkezleri açılacak. Denizli’de açılan çağrı 
merkezi bu yatırımların ilki olması özelliğiyle önem taşıyor. 

Berat ALBAYRAK 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

“ELDER’in mayıs ayında 

gerçekleştirdiği 9’uncu 

Sektör Toplantısı’nda 

elektrik dağıtım 

sektörüyle ilgili bazı 

önemli kararlar aldık.”
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Berat ALBAYRAK 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Bakan Albayrak, sektördeki 
durumu her geçen gün araba 
sayısının arttığı iki şeritli bir yola 
benzeterek şöyle konuştu: 

“Sadece yolu asfaltlamak değil, 
şerit sayısını da artırmamız 
gereken bir süreç bu. Bununla 
ilgili bir yatırım sürecini başlattık. 
Bunun ayaklarından birisi 
olan halkımızın şikayetlerini 
dile getireceği çağrı merkezi 
görevlisi başına düşen abone 
sayısını uluslararası standartlara 

çekmek için çok yoğun bir 
dönemi başlattık. 21 dağıtım 
bölgesi içinde sistematik 
ve kurumsal yapısı itibarıyla 
Avrupa mükemmellik kalite 
ödülünü alabilecek düzeyde bu 
dönüşümün gerçekleştirilmesini 
istiyoruz. İnşallah bu dönüşümü 
gerçekleştiren ilk firma da 
ADM olur. Burada çok yönlü 
bir kazan-kazan oyunu var. Biz 
bunu söyledik. Kamu memnun 
değil, vatandaş şikayet ediyor 

ve şirketler de mutsuz. Biz 
de dedik ki kalite ve verimlilik 
olduğu sürece müşteri memnun 
olur, memnun olduğu ölçüde 
şirketin kurumsallık değeri her 
geçen gün artar, kamu olarak 
da vatandaşımıza sistematik 
kaliteli hizmeti vermekten mutlu 
oluyoruz. Bu çerçevede uzun 
soluklu bir süreç.” Albayrak, enerji 
sektöründe gelecek dönemde 
çok önemli yatırım ve projelere 
imza atacaklarını sözlerine ekledi.

“ENERjİDE ŞERİT SAyıSıNı ARTıRmALıyız”

“ELEKTRİK DAğıTım SEKTÖRü, ENERjİ SEKTÖRüNDE yAKLAŞıK 
4O mİLyON hANEyE uLAŞmASı İTİBARıyLA hAyATİ KONumDA.”

Elektrik dağıtım sektörünün 
yaklaşık 7 yıl önce özelleştirildiğini 
hatırlatan Bakan Albayrak, 
“Türkiye haritası 21 dağıtım 
bölgesine ayrıldı ve tamamının 
özel sektöre devredilmesiyle 
birlikte esas hedefi müşteriye 
layık olduğu düzeyde bir hizmet 
verme noktasında önemli bir 
süreç başladı. 2013 sonrasında 
ekonomik dalgalanma ve artan 

maliyetlerle yaşanan sıkıntılar 
sonrasında biz 2016 yılı itibarıyla 
yeni bir dönemi açalım istedik. 
Memnuniyet noktasında hem 
halkımızın hem de yatırımcının 
memnuniyetini sağlamak 
durumundayız” dedi. 

Albayrak, yılsonuna kadar 
açılışları tamamlanacağı 9 çağrı 
merkezinde 2 binden fazla ek 
istihdam sağlanacağını belirtti. 
Bunun bir diğer ayağının da 
teknik personel ihtiyacıyla ilgili 
olduğunu kaydeden Albayrak, 
gelecek yıla kadar istihdam 
oluşturulacak teknik personel 
ile elektrikteki sıkıntı ve arızalara 
daha hızlı müdahale edecek 
yeni bir yapılanmanın ortaya 
çıkacağını ifade etti. Elektrik 
dağıtım sektörünün enerji 
sektöründe yaklaşık 40 milyon 
haneye ulaşması itibarıyla 
hayati olduğuna işaret eden 
Albayrak, “Maalesef Türkiye’mizin 

büyümesinin yanında altyapı 
ihtiyacını karşılamak için yatırım 
hamlesi ve bunu tamamlamak 
için de önümüzde birkaç yıl var. 
Bundan yaklaşık 30 sene önce 
kurulan bir şebeke sistem altyapısı 
var. O günkü 20 bin megavatların 
ihtiyacını karşılayacak düzeyde. 
İktidara geldiğimizde bu kapasite 
30 küsur bin megavat ve bugün 
itibarıyla 70 bin megavatı geçmiş 
durumda. Bireysel tüketim talebini 
ise her gün artıran bir ülkeden 
bahsediyoruz” ifadesinde bulundu.

“Türkiye haritası 21 dağıtım 
bölgesine ayrıldı ve 

tamamının özel sektöre 
devredilmesiyle birlikte 

esas hedefi müşteriye layık 
olduğu düzeyde bir hizmet 

verme noktasında önemli bir 
süreç başladı.”



1O

BAKAN zEyBEKcİ: “mİLLETİm ADıNA, üLKEmİN GELEcEğİ ADıNA 
TEŞEKKüR EDERİm”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Bereket Enerji Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı’ya 
teşekkür ederek şunları söyledi:

“Ceyhan Bey, Denizli’nin şahit 
olduğu ilklerin adamıdır. Ceyhan 
Bey ve Bereket Enerji Grubu. 
Denizli’de organize sanayideki 
derenin üzerine ilk hidroelektrik 
santrali kurarak özel sektörün 
de elektrik üretebileceğini ilk 
gösteren insandır. Ta başından 
başlayarak Denizliler’in dediği 
gibi çekirdekten yetişerek bugün 
bu noktalara gelmiş olmasından 
dolayı da biz Denizliler olarak 
gurur duyuyoruz. Ben Ceyhan 
Bey’in nezdinde Aydem ve yine 

İzmir bölgesinin olduğu için Gediz 
ailesine milletim adına, ülkemin 
geleceği adına teşekkür etmek 
istiyorum.”

“ceyhan Bey ve Bereket 
Enerji Grubu, Denizli’de 

organize sanayideki 
derenin üzerine ilk 

hidroelektrik santrali 
kurarak özel sektörün de 
elektrik üretebileceğini 

ilk gösteren 
insandır.”Adamıdır.”

“EPDK, düzenlemelerini tüketici 

memnuniyetini merkeze alarak 

gerçekleştiriyor.”

Nihat ZEYBEKCİ 
Ekonomi Bakanı

Mustafa YILMAZ 
EPDK Başkanı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
ise, elektrik sektöründe müşteri 
memnuniyetinin önemine vurgu 
yaparak tüketicinin memnun 
olmadığı bir piyasanın asla sağlıklı 
olamayacağını kaydetti. EPDK’nın 
da düzenlemelerini tüketici 
memnuniyetini merkeze alarak 
gerçekleştirdiğini dile getiren 
Yılmaz, şunları söyledi: 

“Vatandaşımız, çağrı merkezini 
aradıktan sonra en kısa sürede 
operatöre bağlanma seçeneğine 
sahip olmalıdır. Özellikle 
vurgulamak isterim ki; çağrı 
merkezlerinin sadece bir sorun 
dinleme hattı olmasını istemiyoruz. 
Bu merkezler, tüketicinin derdine 

çözüm bulma sürecindeki ilk 
muhatap olacaktır. Müşteri 
memnuniyeti çağrı merkezinden 
başlamalı. Vatandaşlarımız 
sorunlarının çözümü için ilgili 
şirketin üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeye hazır olduğunu 
görmelidir. Biz kurum olarak 
tüm dağıtım şirketlerinden ve 
görevli tedarik şirketlerinden bu 
konuda sorumlu davranmalarını 
bekliyoruz.”

yıLmAz: “ÇAğRı mERKEzLERİ ÇÖzüm BuLmA SüREcİNDE  
İLK muhATAPTıR”
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Açılış töreninin 
ardından çağrı merkezi 
gezildi. Bakan Albayrak, 
bu sırada gelen bir 
çağrıya yanıt verdi: 

“Alo, iyi günler, Berat ben. Nasıl 
yardımcı olabilirim size?” diyerek 
çağrıyı karşılayan Bakan Albayrak, 
Muğla Milas ilçesine bağlı 
Dörttepe köyünden arayan Hanife 
Kurt’un evinin karşısındaki sokak 
aydınlatmasının yanmadığını 
söylemesi üzerine sorunun en 
kısa sürece giderileceği bilgisini 
verdi.

BAKAN ALBAyRAK  
GELEN ÇAğRıyA yANıT vERDİ

SALDANLı: “hEDEfİmİz yüzDE 1OO müŞTERİ mEmNuNİyETİDİR”

Bereket Enerji Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ceyhan 
Saldanlı, “Hedefimiz yüzde 100 
müşteri memnuniyetidir” dedi. 
Saldanlı, “Enerji sektöründe ilk 
Hidroelektrik santral yapımını 
gerçekleştiren, 2008’de ilk 
özel dağıtım şirketi lisansını 
alan Bereket Enerji Grubu bir 
ilke daha imza atarak dağıtım 
şirketlerindeki ilk Çağrı Merkezini 
2008 yılında kurmuştur. Bugün de 
müşteri memnuniyetini daha da 
arttırmak için çağrı kapasitemizi 
ve teknolojik altyapımızı 4 katına 
çıkarttığımız toplam yatırım 
maliyeti 3 milyon TL olan çağrı 
merkezimiz, tüketicilerimize 
7 gün 24 saat kesintisiz ve 

kaliteli enerji sağlama hedefiyle 
yaptığımız tüm çalışmalarımıza 
ivme kazandıracaktır’’ şeklinde 
konuştu.

“2OO8’de ilk özel 
dağıtım şirketi lisansını 

alan Bereket Enerji 
Grubu bir ilke daha 
imza atarak dağıtım 

şirketlerindeki ilk Çağrı 
merkezini 2OO8 yılında 

kurmuştur.”
Ceyhan SALDANLI
Bereket Enerji Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ENERjİSA’DAN, 14 İLDE 2O mİLyON KİŞİyE  
hİzmET vEREcEK ÇAğRı mERKEzİ

14 ilde 2O milyon kişiye hizmet verecek olan çağrı merkezi  
3OO kişiye ek istihdam sağlayacak.

Enerjisa, elektrik dağıtım 
faaliyeti gösterdiği 14 ilde 
yaşayan 20 milyon kişiye hizmet 
edecek yeni çağrı merkezini 
Adana’da açtı. Yeni açtığı çağrı 
merkeziyle çağrı cevaplama 
oranının yüzde 95’e çıkarılması, 
müşteri temsilcisine bağlanma 
süresinin ise 45 saniyenin altına 
düşürülmesi hedefleniyor. 
Enerjisa önümüzdeki dönemde 
Rize’de bir yeni çağrı merkezi 
daha açacak.

Enerjisa’nın, Adana’daki yeni çağrı 
merkezinin açılışı Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik,  
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim 

Leventoğlu, ELDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 
Sabancı Holding CEO’su Zafer 
Kurtul, Sabancı Holding Enerji 
Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, 
Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Murat Pınar ve Enerjisa 
Satış Şirketleri Genel Müdürü 
Hüseyin Çağlar ve daha birçok 
enerji bürokrasisinden katılım ile 
gerçekleştirildi. 14 ilde 20 milyon 
kişiye hizmet verecek olan çağrı 
merkezi 300 kişiye ek istihdam 
sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, enerjideki 

büyümenin ekonomik büyümeyle 
paralel gittiğini dile getirerek, 
Türkiye’nin yüzde 4,5’luk büyüme 
ile enerjide Çin’den sonra en çok 
büyüyen ülke olduğunu vurguladı. 
Mayıs ayında Trabzon’da 
ELDER’in yıllık toplantısında 21 
dağıtım bölgesinin temsilcileriyle 
paylaşımlarda bulunduklarını 
ve sektörle ilgili net bir fotoğraf 
çektiklerini hatırlatan Albayrak, 
“Bunun ışığında belirlenen çözüm 
kriterlerini, Avrupa mükemmeliyet 
ödüllerinden başlayarak en 
iyi hizmetin verilmesiyle ilgili 
çalışmaları başlattık. Sektörün 
profesyonelleri sürece maksimum 
katkıyı verme noktasında pozitif 
bir iletişime başladık” dedi.
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Berat ALBAYRAK 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

ALBAyRAK: “25-3O BİN KİŞİLİK “İŞ-AŞ” DÖNGüSü yARATıLAcAK”

Açılan çağrı merkezlerinin 
insanların sıkıntılarını çözmek 
için telefonda dakikalarca 
beklememesini sağlamak için 
önemli bir adım olduğunu 
kaydeden Albayrak, bu çağrı 
merkezleri ve teknik elemanlar 
ile kısa vadede 7 bin civarında 
kişinin istihdam edileceğini 
ifade etti. Dolaylı olarak da 
25-30 bin kişilik bir “iş-aş” 
döngüsünün yaratılacağını ifade 
eden Albayrak, “Açılacak 9 çağrı 
merkezinden bahsediyoruz. 
Bu süreç yıl sonuna kadar 
tamamlanacak” dedi. Türkiye’nin 
elektrikteki kurulu gücünün her 
geçen gün büyüdüğünü ve şu 
anda 79 bin megavat seviyesine 
ulaştığını aktaran Albayrak, 
şunları söyledi:

“Her sene yüzde 4-5 büyüyerek 
önümüzdeki 10 yılda 50 bin 
megavat yatırım ihtiyacının 
oluşacağı bir sürece doğru 
gidiyoruz. Önümüzdeki 5 
yılda bu yatırımların hayata 
geçirilmesiyle ilgili planlamaları ve 
takvimleri ortaya koyduk. Sadece 

talimat vermekle olmuyor. Çok 
sevdiğim bir kardeşim, Bakan, 
televizyondan konuşuyor. Şu 
konuda talimat verdim, bu 
konuda talimat verdim’ diye. 
Biz sadece talimat vermekle 
kalmayıp bunların hayata 
geçmesiyle ilgili süreçleri de 
takip edeceğiz. Bugün dünden 
daha fazla mesai koymaya 
başladı enerji bürokrasisindeki 
arkadaşlarım. Biz de ‘sektör 
özelleşti biz devlet olarak yokuz’ 
diyemeyiz. Biz düzenleyici 
ve takip edici rolümüzü özel 
sektörün önünü açarak doğal 
olmayan sıkıntıların çözüme 
kavuşmasını sağlamak için takibe 
ve denetlemeye yönelik devam 
ettireceğiz.” 

Enerji sektöründe 
kurumsallaşmanın çok önemli 
olduğuna dikkat çeken ve 
Enerjisa’nın bu anlamda 
sektördeki diğer şirketlere rol 
model teşkil ettiğini ifade eden 
Albayrak, şirketlerin Avrupa 
mükemmeliyet ödülüne aday 
olması gerektiğini belirterek, 

“Adana’nın bu ödülü alması 
önemli. Bu 4-5 yıllık takvim süreci 
içerisinde Enerjisa’ya böyle 
de bir görev düşüyor. Amaç 
kurumsal marka değerinin en üst 
noktaya taşınması. Vatandaşın 
memnun olduğu, şirketin varlık 
değerinin arttığı ve çalışanların 
da maddi olarak faydalandığı 
bir resim hepimizi memnun 
eder. Siyasetçiler olarak çözüm 
üretmek için varız, bu çerçeve 
bize büyük bir fırsat ortaya 
koyuyor.” ifadelerini kullandı. 

“vatandaşın memnun 

olduğu, şirketin varlık 

değerinin arttığı ve 

çalışanların da maddi 

olarak faydalandığı 

bir resim hepimizi 

memnun eder.”

“Çağrı merkezleri ve 

teknik elemanlar ile kısa 

vadede ek olarak 7 bin 

civarında kişi istihdam 

edilecek. Dolaylı olarak 

25-3O bin kişilik bir 

“iş-aş” döngüsünün 

yaratılacak.”



ÇELİK: “SLOGANımız: KEBAP, ŞALGAm vE ENERjİ”

olduğunu dile getirdi. Bakan Çelik, 
“Sayın Bakana daha önce de 
söylemiştim. 20 saniye içinde çağrı 
merkezinden vatandaşa cevap 
verilmesi ve bu cevabın kalitesinin 
akredite kuruluşlarca daha sonra 
ölçülmesi halk odaklı bir siyaset, 
halk odaklı bir yaklaşımın en 
önemli örneklerinden biridir. 
Adanamız, pek çok özelliğinin yanı 
sıra bir enerji şehri, merkezi. Sabah 
da söyledim. Slogan: kebap, 
şalgam ve enerji... Bu üçünün 
Adana’yı temsil noktasında en 
önde bir marka olarak yola devam 
etmesini istiyoruz” dedi.

Açılan merkezin büyük bir enerji 
politikasının, büyük bir resmin 
küçük parçaları olduğunu ifade 

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik,  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Albayrak’ın enerji sektöründe 
halkın memnuniyetini artırmaya 
dönük ortaya koyduğu modelin 
Adana için çok kıymetli bir model 

eden Çelik, “Adana olarak 
bunun bir parçası olarak, 
buna destek vermeye devam 
edeceğiz. Seçim zamanı da 
normal zamanda da hepimiz 
sahadayız. Vatandaşlarımızdan 
bu konuda çok şikayet alıyorduk. 
Bu şikayetlerin bir kısmı yapısal. 
Sektör büyüyor talep artıyor. 
Kalite konusunda vatandaşımızın 
isteği artıyor. Buna uygun bir 
şekilde hizmet vermek hepimizin 
boynunun borcu. İnşallah bu çağrı 
merkezleriyle vatandaşın sesine 
daha çok kulak verme, vatandaşın 
taleplerini daha çok dinleme ve 
daha hızlı bir şekilde taleplerini 
yerine getirme konusunda önemli 
bir adım atmış olacağız” diye 
konuştu.

Ömer ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı

kriterler belirledik. Öncelikle 
vatandaşlarımızın çağrı 
merkezine ulaşamama gibi 
bir sorunu kesinlikle olmamalı. 
Düzenlememizle çağrı merkezini 
arayacak vatandaşlarımızın en 
az yüzde 95’inin ulaşabilmesine 
imkan sağlayacak hat yapısı 
oluşturma yükümlülüğü getirdik” 
dedi. Tüketicinin bu merkezleri 
aradığında bir makineyle 
konuşmayı değil, karşılarında 
sorularına eksiksiz yanıt 
verebilecek bir muhatap görmek 
istediklerine dikkat çeken Yılmaz, 
yaptıkları düzenlemelerle çağrı 
merkezlerini arayan abonelerin 
en geç 45 saniye içerisinde 
operatöre bağlanabilmesini ve 
bir insanla muhatap olmasını 
karara bağladıklarını ifade etti. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
tüketici memnuniyetinin çağrı 
merkezlerinden başlayarak 
aşama aşama tüm dağıtım 
hizmeti zincirine yayılmasını 
hedeflediklerinin vurguladı. 
Yılmaz, “Düzenlememizi bu 
anlayışla yaptık ve çok önemli 

Ana menü ve alt menüde işlemini 
tamamlayamayan tüketicilerin 
ise 2 dakika içinde doğrudan 
operatöre bağlanma imkanına 
sahip olacağını aktaran Yılmaz, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Operatör sırasına giren 
vatandaşlarımızın da en az 
yüzde 80’inin 20 saniye içinde 
operatöre bağlanmasını zorunlu 
hale getirdik. EPDK olarak çağrı 
merkezlerinin performanslarını da 
yakından takip edeceğiz. Çağrı 
merkezlerinin ilgili standartlara 
uygun biçimde işletildiği ve 
üretilen raporların doğruluğu 
bu konuda akredite kuruluşlar 
tarafından incelenecek. Hazırlanan 
raporlar her mart ayı sonuna 
kadar EPDK’ya sunulacak.”

yıLmAz: “vATANDAŞ 45 SANİyE İÇERİSİNDE OPERATÖRE BAğLANAcAK”
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Açılışın ardından çağrı 
merkezini gezen Bakan 
Albayrak, Çukurova’dan 
10 dakika önce başlayan 
bölgesel elektrik kesintisi 
ihbarı ile çağrı merkezini 
arayan Reyhan Öztoprak 
isimli vatandaşın çağrısını 
yanıtladı. Annesinin 
rahatsız olduğunu ifade 
eden Öztoprak’a Bakan 
Albayrak, konuya en 
kısa sürede müdahale 
edileceğini, aksi takdirde 
Öztoprak’ın kendisine 
bakanlıktan ulaşabileceği 
yanıtını verdi.

GÖÇmEN: “2 yıLDA 9OO mİLyON TL yATıRım yAPTıK”

dağıtım bölgesinin, Enerjisa’nın 
iş planlarında öncelikli olduğunu 
kaydetti. Göçmen, şunları söyledi:

“Toroslar Bölgesini devraldığımız 
2013 yılından 2015 sonuna kadar 
yaklaşık 900 milyon TL yatırım 
yaptık. Bu, kamu dönemindeki 
önceki 3 yılın yaklaşık 3 katı. 
2013 yılında yüzde 15’in üzerinde 
olan kayıp-kaçak oranını, Suriyeli 
mültecilerdeki artıştan kaynaklı 
operasyonel zorluklara rağmen 
2015 yılında yüzde 12,5’a indirdik. 
Hız kesmeden devam ediyoruz, 
2016-2020 döneminde Toroslar 
bölgesinde bugünkü fiyatlarla 
yaklaşık 1,8 milyar TL dağıtım 
yatırımı yapacağız.”

Sabancı Holding Enerji Grup 
Başkanı ve Enerjisa Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Göçmen, Adana’nın da içinde 
bulunduğu Toroslar elektrik 

“2O16-2O2O 

döneminde 

Toroslar 

bölgesinde 

bugünkü fiyatlarla 

yaklaşık 1,8 milyar 

TL dağıtım yatırımı 

yapacağız.”

Mehmet GÖÇMEN
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı 
Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı

“SORuN ÇÖzüLmEzSE BANA BAKANLıKTAN uLAŞABİLİRSİNİz”
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cLK ENERjİ’DEN KARS’A  
DEv ÇAğRı mERKEzİ yATıRımı

CLK Enerji Grubu 
bünyesinde bulunan 
Uludağ ve Akdeniz EDAŞ’ın, 
308 kişiye istihdam yaratan 
yeni çağrı merkezi, 3 
milyon TL yatırımla Kars’ta 
devreye girdi. Önümüzdeki 
günlerde Boğaziçi ve 
Çamlıbel EDAŞ için 
Tekirdağ’da yeni bir çağrı 
merkezi açacak olan CLK 
Enerji, elektrik abonelerine 
7/24 hizmet verirken, 
toplam 616 kişiye de 
istihdam sağlamış olacak.

Cengiz-Limak-Kolin Şirketler 
Grubu’nun elektrik dağıtımında 
çatı şirketi olan ve 11 ilde, 10 
milyon aboneye hizmet veren CLK 
Enerji, hizmet kalitesini daha da 
yukarı taşımak hedefiyle Kars’taki 

yeni çağrı merkezini devreye 
aldı. CLK Enerji bünyesinde 
bulunan Uludağ EDAŞ’ın 198, 
Akdeniz EDAŞ’ın ise 110 olmak 
üzere toplam 308 kişilik yeni 
istihdam yarattığı Kars’taki çağrı 
merkezinin açılışı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
AK Parti Kars Milletvekili Selahattin 

Beyribey, EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, TEDAŞ Genel Müdürü Halil 
İbrahim Leventoğlu ile ELDER 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Limak 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir ve daha birçok 
enerji bürokrasisinden katılım 
ile gerçekleştirildi. tarafından 
gerçekleştirildi.

16
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Berat ALBAYRAK 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

BAKAN ALBAyRAK: “9. SEKTÖR TOPLANTıSı ‘mİLAT’ OLDu”

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Mayıs 
ayında ELDER’in Trabzon’da 
gerçekleştirdiği 9’uncu Sektör 
Toplantısı’nın sektör açısından 
“milat” olduğunu vurgulayarak, 
elektrik dağıtım sektöründe 
tüketici memnuniyeti için önemli 
kararlar alındığını söyledi. 
Albayrak, söz konusu açılışın 
bu stratejide atılan önemli 
adımlardan biri olduğunu ifade 
etti.

Enerji maliyetlerini düşürmek 
noktasında çalışmalara devam 
edeceklerini kaydeden Albayrak, 
“Elektrik, petrol gaz dağıtım 
iletim altyapı gibi birçok alanda 
verimlilik artışları gibi alt 

kırılımlarda çok önemli adımlar 
atıyoruz ve atmaya devam 
edeceğiz. İnsanımızın enerji 
maliyetlerini aşağıya çekmeye 

yönelik çalışmalarımız devam 
edecek. Durmak yok, stratejik 
adımlar atmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Türkiye’nin sadece 780 bin 
kilometrekare içinde değil, 
sınırlarının ötesinde de stratejik 
işbirliği anlaşmaları yaptığını 
vurgulayan Bakan Albayrak, 
Türkiye’nin rolünün artık 
bölgesini aştığını vurgulayarak, 
“Özellikle son bir haftadır 
gerçekleştirdiğimiz 23’üncü 
Dünya Enerji Kongresi en başarılı 
kongrelerden biri oldu. Bunun 
birçok anlamı var. Sadece 15 
Temmuz Türkiyesi açısından, 
ülkenin içinde bulunduğu iklim 
açısından değil, aynı zamanda 
Türkiye’nin enerji sektöründe 
bölgede önemli adımlar 
atılacağının sinyallerini de 
verdik” dedi. Albayrak, enerji 

arz güvenliğinde önümüzdeki 
süreçte çok daha büyük ve güzel 
gelişmelere şahit olunacağını 
vurgulayarak, “İmzaladığımız 
anlaşmaların ete kemiğe 
bürünmesiye Türkiye’nin artık 
başka bir kimliğe dönüştüğüne 
şahit olacağız” dedi.

“ENERjİ ARz GüvENLİğİNDE GüzEL GELİŞmELERE ŞAhİT OLAcAğız”

“Elektrik dağıtım 
sektöründe tüketici 
memnuniyeti için 
önemli kararlar 

alındı.”

17

Nihat ÖZDEMİR, Berat ALBAYRAK



“ÇAğRı mERKEzİNİN yARATAcAğı İSTİhDAm ÇOK ÖNEmLİ”

Ak Parti Kars Milletvekili  
Yusuf Selahattin Beyribey,  
Kars’ın çok göç veren bir il 
olduğuna işaret ederek çağrı 
merkezinin yaratacağı istihdamın 
çok önemli olduğunu belirtti. 
Kars’ta böyle çalışmaların 
gerçekleşmesinden dolayı 
yetkililere teşekkür eden 
Beyribey, bu yatırımların 
devamının gelmesini temenni 
ettiğini dile getirdi.

Yusuf Selahattin BEYRİBEY
Ak Parti Kars Milletvekili

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı

Daha önce de vurguladığım 
gibi serbest piyasaya geçişle 
birlikte elektrik sektöründe 
asıl patron tüketici olmuştur. 
Nihayetinde elektrik enerjisinin 
üretiminden tüketim noktalarına 
ulaştırılmasına kadar oluşan tüm 
maliyetleri tüketiciler finanse 
etmektedir. Bu sebeple şirketler, 
tüketicileri köklü medeniyetimizin 
bize öğrettiği gibi velinimet 
olarak görmelidir” ifadesinde 
bulundu.

EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 
“Kars’ta, 308 kişiye iş imkanı 
sağlayan bu merkezin 
bölge istihdamına sağladığı 
katkı için, başta bu süreci 
başlatan Sayın Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Berat 
Albayrak olmak üzere, emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Yılmaz, elektrik dağıtım 
şirketleri tarafından kurulan 
çağrı merkezlerini yakından 
takip edeceklerini ifade 
ederek standartlara uygun 
işletilip işletilmediğinin 
akredite kuruluşlar tarafından 
inceleneceğini aktardı. 

Yılmaz, bu kapsamda hazırlanan 
raporların her Mart ayı sonunda 
kuruma sunulacağını belirtti. 
Tüketici memnuniyetini hizmet 
anlayışının odağına yerleştiren 
şirketlerin EPDK tarafından yapılan 
düzenlemeler çerçevesinde 
ödüllendirileceğini kaydeden 
Yılmaz, “Müşteriyi mutlu eden 
mutlu olacak, hizmet kalitesini 
düşük tutarak müşterisini üzeni 
biz de üzeceğiz” dedi. 

Yılmaz, yeni yıldan itibaren 
Türkiye çapında müşteri 
memnuniyeti anketleri 
gerçekleştireceklerini de 
sözlerine ekledi.

yıLmAz: “ÇAğRı mERKEzLERİNİ yAKıNDAN TAKİP EDEcEğİz”
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ÖzDEmİR: “cLK 2O2O’yE KADAR 4,1 mİLyAR TL yATıRım yAPAcAK”

Nihat ÖZDEMİR
CLK Enerji Ortağı  
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

yılı da 864 milyon liralık yatırımla 
tamamlamayı planlıyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıllık yeni tarife 
döneminde ise toplam yatırım 
hedefimiz 4,1 milyar liradır” dedi. 

Kars’taki çağrı merkezinde 
308 kişiye istihdam yaratıyor 
olmaktan duydukları mutluluğu 
dile getiren Özdemir, “Doğu’daki 
bir şehrimizden Batı’daki 
bölgelerimize hizmet vermenin 
bölgelerarası bütünleşme ve 
kaynaşmaya önemli bir katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. 
Rakamlara baktığımda buradaki 
çağrı merkezimizde istihdam 
edilen 308 kişinin 223’ünün 
kadınlardan oluştuğunu 
görüyorum. Bu kadınların 
işgücüne katılımı açısında oldukça 
sevindirici bir durum. Benzer bir 
tesisi önümüzdeki günlerde CLK 
Enerji çatısı altında olan Boğaziçi 

CLK Enerji ortaklarından Limak 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir de açılışta yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin enerji 
alanında son 15 yılda büyük bir 
dönüşüme imza attığına işaret 
ederek, “Bugün Türkiye’deki 
21 elektrik dağıtım bölgesinin 
tamamı özelleşmiş durumda. 
Devletimiz bu ihalelerden 13,5 
milyar dolar gibi çok önemli bir 
gelir elde etti. Özel sektöre devrin 
ardından şebeke ve yenileme 
yatırımları da geçmiş döneme 
kıyasla büyük oranda arttı. 2020 
yılına kadar 21 elektrik dağıtım 
bölgesinde yaklaşık 18 milyar 
TL’lik yatırım yapılması söz 
konusu olacak. Bu yatırımlarla 
şebeke yenilenirken, müşteri 
memnuniyetinin de en üst düzeye 
çıkarılması planlanıyor. Elektrik 
dağıtım şirketlerinin özel sektöre 
devrinden bu yana arıza ve 
kesinti sürelerinin azaldığı açıkça 
görülmekte. Bunların minimum 
seviyelere çekilmesi, kayıp kaçak 
oranlarının daha da azaltılması ana 
hedefimiz” değerlendirmesinde 
bulundu. Nihat Özdemir, CLK 
Enerji olarak 2011-2015 arasındaki 
dönemde 2,8 milyar liralık yatırıma 
imza attıklarını belirterek, “Bu 

ve Çamlıbel EDAŞ için Tekirdağ’da 
hizmete alacağımızın haberini 
buradan duyurmak istiyorum. 
Ben tekrar bu tesisimizin ülkeye 
ve bölgeye hayırlı olmasını diliyor 
ve bu güzel günümüzde bizimle 
birlikte olduğunuz için teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. CLK 
Enerji, Kars çağrı merkezi  
yatırımı için 3 milyon TL yatırım 
yaptı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve 
Yalova’da elektrik dağıtımını 
üstelenen Uludağ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (UEDAŞ) ile Antalya, Burdur 
ve Isparta’da faaliyet gösteren 
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 
(AEDAŞ) Kars’taki yeni çağrı 
merkezlerinin devreye girmesi ile 
ortalama yüzde 80-85’lerde olan 
çağrı karşılama oranını yüzde 
95 yüzde 100’lere çıkarması 
hedefleniyor. 

“Doğu’daki bir şehrimizden 
Batı’daki bölgelerimize 

hizmet vermenin 
bölgelerarası bütünleşme 
ve kaynaşmaya önemli 
bir katkı sağlayacağına 

inanıyoruz.”
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eğitim uzmanın bulunacağı 
bu bölümlerde çağrı merkezi 
elemanları ‘müşteri hizmetleri 
temsilcisi eğitimi’ alacak. 

Nihai hedef;  
olağanüstü dönemlerde, afet, 
fırtına gibi doğal olaylarda, 
kriz zamanlarında bütün çağrı 
merkezlerini tek bir havuzda 
toplayarak abonelere hizmet 
vermesini sağlamak.

Akdeniz bölgesinde İngilizce ve 
Almanca, Uludağ bölgesinde 
ise çok sayıda Suriyelinin de 
bulunmasının etkisiyle Arapça 
yanıt seçeneğinin de olduğu çağrı 
merkezinin devreye girmesi ile 
abone aramalarında ‘meşgule’ 
düşmeyecek. Abonelerin tüm 
çağrıları mutlaka karşılanacak 
ve 45 saniye içinde tüketici bir 
müşteri temsilcisine ulaşmış 
olacak. 

CLK Enerji bünyesinde yürütülen 
ve Entegre Bilişim Sistemleri 
sürecine dâhil olan çağrı 
merkezlerinde kısa dönemde 
hedef, bu noktaların her türlü 
dağıtım hizmetinin verildiği 
operasyonel merkezlere 
dönüştürülmesi. Bunun  
için Kars’ta çağrı merkezinin 
içinde bir bölüm ayrılarak 
‘eğitim merkezi’ de oluşturuldu. 
Her bölgeden 10’ar kişilik 

TüKETİcİ, 45 SANİyE İÇERİSİNDE müŞTERİ TEmSİLcİSİNE 
BAğLANAcAK

2O



mihenk taşlarından olan ulusal 
yatırım ve istihdam sağlanmasına 
yönelik çalışmalarımızla değerli 
müşterilerimize hizmeti en 
verimli şekilde sunmaya devam 
edeceğiz. Müşteri ile ilk irtibatı 
kuran kişi, şirketin yüzüdür. 
Çözüm Merkezi çalışanlarımız, 
müşterilerimizin anlık sorunları ile 
değil, yaşanan sorun kapsamında 
düzeltme ve iyileştirme sürecinin 
tamamını kapsayacak şekilde 
hizmet vermektedir. Onlar; 
Çözüm noktası olmaları açısından 
farklı ve uzmanlık gerektiren 
bakış açıları ile sonuç odaklı 
çalışan takım arkadaşlarımız. O 
yüzden Çözüm Merkeziyiz.’’ diye 
konuştu. 

Aras EDAŞ’ın yeni istihdam 
yaratan Çağrı Merkezi 
lokasyonu Kars’ta hizmete 
başladı. Aras EDAŞ, yeni 
Çağrı Merkezi ile toplam 
75 kişilik dinamik bir ekibe 
kavuştu. 

7 İlde hizmet veren Aras EDAŞ, 
2 milyon kişiye elektrik enerjisi 
ulaştırıyor. Hizmet kalitesini 
daha da yukarı taşımak amacıyla 
Kars’taki yeni çağrı merkezini 
devreye alan Aras Elektrik, 
yıllık 3 milyon çağrı alabilecek 
kapasiteye sahip iki farklı çağrı 
merkezi lokasyonu ile çağrı 
alma seviyesini en üst seviyeye 
çıkarmayı hedefliyor. 

Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret 
Akbaş, yeni çağrı merkezinin 
ikinci bir ‘’Çözüm Noktası’’ 
olduğunu vurguladı. Çözüm 
Merkezi çalışanlarının teknik ve 
genel çağrı merkezi dinamikleri 
eğitimlerinden sonra istenilen 
seviyeye geldiklerini ifade 
eden Akbaş, Çözüm Merkezi 
felsefesinin ses iletişiminden 
çok müşteri ile gönül bağı 
kuran halkla ilişkiler operasyonu 
olduğunu söyledi. Çözüm odaklı 
olmalarını kurum kültürü haline 
getirdiklerini,  o yüzden çağrı 
merkezi değil ‘’Çözüm Merkezi’’ 
kurduklarını belirten Fikret Akbaş, 
‘’ Yeni Çözüm Merkezimiz ile 
kurumsal kimliğimizin en önemli 

2 ÇAğRı mERKEzİyLE yıLDA 3 mİLyON ÇAğRıyı 
KARŞıLAyABİLEcEK KAPASİTE  
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ENERjİ üSSü KONyA’yA mEDAŞ vE 
SEDAŞ’TAN  ÇAğRı mERKEzİ yATıRımı

“Kasım ayı bitmeden 9 çağrı merkezinin açılışı tamamlanacak”

Eylül ayı sonunda başlayan çağrı 
merkezi açılışları Kasım ayının 
sonuna kadar devam edecek. 
Toplam 9 ilde gerçekleştirilecek 
olan çağrı merkezi açılışlarının 
4’üncüsü Konya’da Meram EDAŞ 
ve Sakarya EDAŞ tarafından 
gerçekleştirildi. Açılan yeni çağrı 
merkezleriyle Meram EDAŞ’ın 
çağrı merkezi çalışan sayısı ek 
109 kişilik istihdamla 150 kişiye 
ulaşırken, SEDAŞ’ın müşteri 
temsilcisi sayısı ilave 76 kişilik 
istihdamla 125 kişiye ulaştı. 

Meram EDAŞ ile Sakarya EDAŞ’ın 
Konya’daki çağrı merkezleri açılış 
töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Abdullah 
Tancan, TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız, EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, TEDAŞ Genel 
Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, 
Cengiz Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Cengiz, Alarko 
Holding Genel Koordinatörü 
Ayhan Yavrucu, SEDAŞ İcra Kurulu 
Başkanı Bekir Sami Güven ve daha 
birçok enerji bürokrasisinden 
katılım ile gerçekleştirildi. 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin büyümesini devam 
ettirmek ve tüketici memnuniyeti 
noktasında çıtayı yukarı taşımak 
zorunda olduğunu vurgulayan 

Albayrak, AK Parti iktidarının çıtayı 
her zaman yukarı taşıdığına işaret 
ederek, “Yeni bir dönemdeyiz ve 
bu süreci daha yukarı taşımak 
için büyük bir yük yüklendiğimizin 
farkındayız. Bu çerçevede 
millet odaklı hizmet siyasetine 
devam edeceğiz. Konya ve 
Türkiye için önemli bir açıklamayı 
Karapınar’da yaparak kritik bir 
adımın başlangıcına şahit olduk. 
Türkiye, büyümek zorunda. 
Bu çerçevede biz enerjinin her 
alanında çok önemli adımlar 
atıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde, bu yıl sonu itibarıyla 
özellikle doğalgaz alanında önemli 
yatırımlarla birlikte Türkiye’nin çok 
büyük projeleri hayata geçireceği 
bir döneme şahitlik edeceğiz” dedi.
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız Türkiye’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen 23’üncü 
Dünya Enerji Kongresi’nde yapılan 
anlaşmalarla Türkiye’nin enerji 
alanında çok önemli bir aktör 
olduğuna dikkat çekti. Küresel 
gündemde ve Türkiye’nin de 
yer aldığı bölgede en önemli 
gündemin enerji olduğunu ifade 
eden Altunyaldız, şunları söyledi: 

“Türkiye son 13 yılda ortalama 
yüzde 5 büyüdü. Türkiye OECD 
ülkeleri arasında Çin’den sonra 
dünyanın en fazla enerji talebi olan 
ülkesi galine geldi. Bu noktada 
Türkiye sürdürülebilir enerji, 
enerji güvenliği gibi konulardaki 

çalışmaları hızlandırdı. Son yıllarda 
yaptığı anlaşmalarla Türkiye, enerji 
güvenliğinin sağlanmasının yanı 
sıra ülkenin enerji merkezi ve 
ticaret merkezi olduğunu da açık 
bir şekilde ortaya koydu.” 

Berat ALBAYRAK 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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

“yATıRım BüTÇESİNİ 18 mİLyAR LİRAyA ÇıKARDıK”

“ENERjİ mERKEzİ TüRKİyE”

Yakın dönemde teknik konularda 
çalışmak üzere yaklaşık 5 
bin kişilik yeni bir istihdam 
kapasitesinin sağlanacağını 
kaydeden Albayrak, yapılacak 
yatırımları her zaman takip 
edeceklerinin altını çizerek şöyle 
konuştu: 

“Önümüzdeki 5 yıllık planda 
göreceğiz ki, sektördeki 
eksiklerin birçoğunu çözmüş 
olacağız. 2011-2016 döneminde 
8,8 milyar liralık bir yatırımdan 
bahsediyoruz, 2016-2020 
döneminde bu yatırım bütçesini 
18 milyar liraya çıkardık. Türkiye 
Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ana 
omurga sisteminde yaklaşık bir o 

kadar yatırımı da biz yapacağız. 
Kesintisiz ve kaliteli enerjiyi 
sağlamaya devam edeceğiz. 
Türkiye’nin her sektörde 
mükemmellik kalite ödülü 
standartlarını kurumsallaşma 

adına sağlaması için de bir önem 
ifade ediyor. Kamusuyla özeliyle 
bir Türkiye markasını yukarı 
taşımak zorundayız, marka ne 
kadar değerlenirse tüm Türkiye o 
kadar değerlenir.”

“Türkiye sürdürülebilir 
enerji, enerji güvenliği gibi 
konulardaki çalışmaları 

hızlandırdı.”
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“ELEKTRİK PİyASASıNDA KALİTELİ hİzmET ASLA  
İKİNcİ PLANA İTİLEmEz”

EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, 
Enerji Düzenleyicileri 
Bölgesel Birliği’nin 
(ERRA) 15’inci Enerji 
Yatırım ve Düzenleme 
Konferansı’na 
katıldıklarını 
hatırlatarak 
orada yaptıkları 
görüşmelerde sıkça 
duydukları bir gerçeği 
yeniden gözleme fırsatı 
bulduklarını dile  
getirdi. 

Türkiye’nin enerji dünyasındaki 
rolünün her geçen gün daha 
da güçlendiğine işaret eden 
Yılmaz, “Türkiye bölgesel 
enerji politikaları açısından 
artık sözü daha fazla dinlenen 
bir ülke konumuna ulaştı. Bu 
gerçek, tüm görüşmelerimizde 
muhataplarımız tarafından bize 
ifade ediliyor. Bu durum, kurum 
olarak bizi daha fazla çalışmaya 
motive ediyor. Türkiye’nin kısa 
sürede aldığı bu mesafe sektörde 
yer alan her oyuncunun, her 
yöneticinin sorumluluğunu 
daha da artırmaktadır. Enerjide 
bölgesel bir aktör olma yolunda 
ilerleyen Türkiye’nin kendi 
piyasalarındaki enerji sorunlarını 
da asgari düzeye indirmesi 
gerekmektedir. Özellikle müşteri 
memnuniyeti konusunda da 
Avrupa standartlarının üzerine 
çıkmamamız için herhangi bir 
neden yoktur” dedi.

Tüketicinin asıl patron olduğu 
elektrik piyasasında kaliteli 
hizmetin asla ikinci plana 
itilemeyeceğinin altını çizen 
Yılmaz, bu yüzden EPDK olarak 
çağrı merkezlerine büyük önem 
verdiklerini dile getirerek şöyle 
konuştu: 

“Vatandaşlarımızın bu çağrı 
merkezlerini aradıklarında 45 
saniye içerisinde karşılarında 
bir muhatap bulmalarını zorunlu 
kıldık. Unutulmamalıdır ki EPDK 
tüketici odaklı bir kurumdur. 
Kurum olarak asli görevimiz, 
elektrik enerjisinin kesintisiz, 
kaliteli ve ekonomik olarak 
tüketicilere temin edilmesi 
için düzenleme ve denetim 
yapmaktır. Tüm dağıtım 
şirketlerinin çağrı merkezleri ile 
ilgili belirlenen kriterlere uygun 
çalışmalarını bekliyoruz. Hatta 
belirlediğimiz kriterlerden daha 
üstün performans sergileyerek 
müşteri memnuniyeti 
konusunda birbirleri ile rekabet 
içerisinde olmalarını bekliyoruz. 

Tüketicilerimiz memnun oldukça, 
onu memnun eden şirketler 
kazanacak. Tüketicilerimiz 
mağdur oldukça ya da üzüldükçe 
onları üzen şirketler de üzülecek 
ve kaybedecektir.”

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı

“Tüm dağıtım 
şirketlerinin çağrı 
merkezleri ile ilgili 

belirlenen kriterlere 
uygun çalışmalarını 

bekliyoruz. hatta 
belirlediğimiz 

kriterlerden daha 
üstün performans 

sergileyerek müşteri 
memnuniyeti 

konusunda birbirleri 
ile rekabet içerisinde 

olmalarını bekliyoruz.”
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“ÇAğRı mERKEzİ 15O KİŞİyE İSTİhDAm SAğLAyAcAK”

Alarko Holding Genel 
Koordinatörü Ayhan Yavrucu, 
Cengiz Holding ve Alarko 
Holding iş birliğiyle Meram 
Elektrik Dağıtım AŞ’yi (MEDAŞ) 
2009 yılında devraldıklarını 
belirtti. Yavrucu, devir öncesinde 
2010 -2015 yılları arasında 703 
milyon lira yatırım yaptıklarını, 
2016-2020 yıllar arasında da 
planlanan yatırım tutarının 
1,3 milyar lira olduğunu, bu 
yatırımın 258 milyon lirasını bu 
yıl bitmeden tamamlayacaklarını 
söyledi.  Açılan merkezde 
elektrik dağıtımındaki 3 bin 
personeli ile yaklaşık 4,5 milyon 
aboneye elektrik dağıtım hizmeti 
verileceğini kaydeden Yavrucu, 
“Geçen 6 yılda MEDAŞ’ı yeniden 
organize ederek, genç ve oldukça 
dinamik olan kadromuzun 
eğitimine büyük önem verdik. 
‘Müşteri velinimetimizdir’ sözünün 
karşılığının ancak yetişmiş insan 
gücüyle yerine getirilebileceğine 
yürekten inanıyoruz. Devir 
öncesinde yani 2009 yılında 
yapılan tüm yatırım tutarı 36 
milyon lirayken, 2010-2015 yılları 
arasında 703 milyon lira yatırım 
yaptık. 2016-2020 yıllar arasında 
da planladığımız yatırım tutarı 1,3 
milyar liradır. Bunun 258 milyon 
lirasını bu yıl yapmış olacağız” 
dedi.

Sakarya EDAŞ’ın Konya’da 
istihdam sağlayacak diğer 
çağrı merkeziyle birlikte açılan 
MEDAŞ’ın vereceği hizmete 
ilişkin Yavrucu “500 bin çağrının 
karşılanması için gerekli alt 
yapının oluşturulduğu merkez, 
150 kişiye istihdam sağlayacak” 
bilgisini verdi. 

SEDAŞ’ın Konya’daki yeni çağrı 
merkezinde ise 76 kişi istihdam 
edilirken, toplam müşteri 
temsilcisi sayısı 125’e ulaştı. Çağrı 
merkezlerinde çağrı cevaplama 
oranının yüzde 95’e çıkarılması ve 
müşteri temsilcisine bağlanma 
süresinin 45 saniyenin altına 
düşürülmesi hedefleniyor.  Çağrı 
merkezlerinde, SEDAŞ’ın elektrik 
dağıtım hizmeti verdiği 4 ildeki 
3.4  milyon tüketicinin sorunlarına 
cevap verilecek.

Ayhan YAVRUCU
Alarko Holding Genel Koordinatörü

“Geçen 6 yılda mEDAŞ’ı 

yeniden organize ederek, 

genç ve oldukça dinamik 

olan kadromuzun eğitimine 

büyük önem verdik. ‘müşteri 

velinimetimizdir’ sözünün 

karşılığının ancak yetişmiş insan 

gücüyle yerine getirilebileceğine 

yürekten inanıyoruz.”
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BOğAzİÇİ vE ÇAmLıBEL ELEKTRİK DAğıTım’ıN 
‘ÇAğRı’Sı 21O KADıNA uLAŞTı

BEDAŞ ve ÇEDAŞ’ın bölgede 3O8 kişilik yeni istihdam yaratan çağrı 
merkezinde çalışanların yaklaşık yüzde 7O’ini kadınlar oluşturdu.

Cengiz ve Kolin Şirketler 
Grubu’nun elektrik dağıtımında 
faaliyet gösteren Boğaziçi 
EDAŞ (BEDAŞ) ve Çamlıbel 
EDAŞ’ın (ÇEDAŞ) yeni çağrı 
merkezi Tekirdağ’da hizmete 
açıldı.  

BEDAŞ ve ÇEDAŞ’ın bölgede 308 
kişilik yeni istihdam yaratan çağrı 
merkezinde çalışanların yaklaşık 
yüzde 70’ini kadınlar oluşturdu. 
Çağrı merkezinin açılışını Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak gerçekleştirdi.

Çağrı merkezi’nin açılışı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, AK Parti Tekirdağ 
Milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin 

Akgün ve Mustafa Yel, Tekirdağ 
Valisi Mehmet Ceylan, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, TEDAŞ 
Genel Müdürü Halil İbrahim 
Leventoğlu, AK Parti Tekirdağ 
İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Kolin 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Celal Koloğlu, Cengiz Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem 
Cengiz, , BEDAŞ Genel Müdürü 
Mehmet İslamoğlu, ÇEDAŞ Genel 
Müdürü Ahmet Sait Akboğa  
ile enerji bürokrasisinden üst 
düzey isimlerin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, konuşmasında 
BEDAŞ ve ÇEDAŞ’ın çağrı 
merkezinin Tekirdağ’a hayırlı 
olmasını dileyerek, “Burası inşallah 
bölge ekonomisine, istihdamına 

ve şehrimizin gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. Çağrı 
merkezlerinin, tüm Türkiye’de 
elektrik dağıtım sektöründeki 
müşteri memnuniyetine ve 
vatandaşlarımızın çok daha hızlı 
hizmet almasına vesile olmasını 
diliyorum” dedi. Açılışın ardından 
Bakan Albayrak ve beraberindeki 
heyet çağrı merkezini gezdi.  

“Burası inşallah 

bölge ekonomisine, 

istihdamına ve 

şehrimizin gelişmesine 

katkı sağlayacaktır.”
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İNGİLİzcE yANıT SEÇENEğİ DE BuLuNuyOR

Yeni çağrı merkezinde Türkiye’de 
yabancı abonelerin sayısındaki 
artış nedeniyle ‘İngilizce’ 
yanıt seçeneği de bulunacak. 
Türkiye genelindeki çağrı 
merkezlerini birer operasyonel 
merkezine dönüştürülmesi planı 
çerçevesinde Tekirdağ’daki 
merkezde de özel bir ‘eğitim’ 
bölümü oluşturulacak. Aboneler 
elektrikle ilgili tüm işlemlerini çağrı 
merkezleri üzerinden de yapabilir 
hale gelecek. Bu kapsamda, 
fırtına, deprem ya da olağanüstü 
zamanlarda bir çağrı merkezinde 
yaşanan yığılmaya karşı tüm çağrı 
merkezlerini tek bir havuzda 
toplayarak hizmet verebilir hale 
getirmek amaçlanıyor.

ARAyAN ‘mEŞGuLE’ DüŞmEyEcEK

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’ı 
bünyesinde bulunduran Cengiz ve 
Kolin Şirketler Grubu’nun elektrik 
dağıtımındaki çatı şirketi, bugün 7 
ilde yaklaşık 7,5 milyon aboneye 
kesintisiz ve 7/24 hizmet vermek 
için yaptığı yatırımlar çerçevesinde 
çağrı merkezlerini güçlendiriyor. 
Yeni çağrı merkezleri ile birlikte 
ortalama yüzde 80-85’lerde olan 
çağrı karşılama oranın yüzde 
100’lere çıkarılması planlanıyor. 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun getirdiği standartlar 
çerçevesinde daha önce çağrı 
merkezlerinde 60 saniye olan 
bekleme süresi artık 45 saniyeye 
düşerken, bundan sonra abone 
çağrı merkezini aradığında, asla 
‘meşgul’e düşmeyecek ve 45 

saniye içinde mutlaka bir müşteri 
temsilcisine bağlanmış olacak.

Yeni çağrı merkezinde 286 
personel, İstanbul Avrupa 
Yakası’nda 4.7 milyon aboneye 
elektrik dağıtım hizmet veren 
BEDAŞ için faaliyet gösterecek. 
Mevcut personeli de eklendiğinde 
BEDAŞ’ın çağrı merkezlerinde 
çalışan sayısı 400’e ulaşmış olacak. 
Aynı şekilde 900 bin aboneye 
hizmet veren ÇEDAŞ’ın da halen 
30 olan çağrı merkezi çalışan 
sayısı 22 yeni personel ile 52’ye 
çıkacak. İki dağıtım şirketine 
hizmet verecek 308 kişilik yeni 
istihdamın ise yaklaşık yüzde 
70’ini kadın personel oluşturacak. 
Yani Tekirdağ’da 210 kadına 

yeni istihdam yaratılarak, kadın 
emeğinin işgücüne katılımına da 
destek verilmiş olunacak. 

Tekirdağ’da 
21O kadına 

yeni istihdam 
yaratılarak, kadın 

emeğinin işgücüne 
katılımına da 

destek verilmiş 
olunacak. 
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ENERjİSA, ADANA’DAN SONRA yENİ  
ÇAğRı mERKEzİNİ RİzE’DE hİzmETE SOKTu

Enerjisa Rize’de, Elektrik Dağıtım faaliyeti Gösterdiği 14 İlde 2O milyon 
Kişiye hizmet Edecek yeni Çağrı merkezini Açtı

Türkiye’nin Enerjisi 
Enerjisa müşteri odaklı 
yatırımlarına devam 
ediyor. Adana’dan sonra 
Rize’de hizmete açılan 
yeni çağrı merkezi ile 
Enerjisa, müşterilerine 
çok daha hızlı hizmet 
sağlayarak, müşteri 
memnuniyetini artıracak. 
14 ilde 20 milyon kişiye 
hizmet sağlayacak yeni 
çağrı merkezi, 275 kişiye 
ek istihdam sağlayacak. 

Çağrı merkezinin açılışı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı  
Berat Albayrak, Enerji ve  Tabii 
Kaynaklar Müsteşar Yardımcısı 
Abdullah Tancan, Rize Valisi 
Erdoğan Bektaş, Rize Belediye 
Başkanı Dr. Reşat Kasap, TEDAŞ 
Genel Müdürü Halil İbrahim 

Leventoğlu, AK Parti İl Başkanı 
Muhammet Avcı, Enerjisa CEO’su 
Kıvanç Zaimler, Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü Murat 
Pınar ve enerji bürokrasisinin 
üst düzey yetkilileri tarafından 
gerçekleştirildi.
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Çağrı merkezinin açılış töreninde 
yaptığı konuşmada Bakan 
Albayrak, Rize’nin baba ocağı 
olmasından dolayı farklı bir 
mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Bu yıl Mayıs ayında enerji 
piyasalarının, elektrik dağıtım 
sektörü içerisinde hizmet kalitesini 
ve müşteri memnuniyeti çıtasını 
bir üst noktaya taşımak adına 
önemli kararlar aldığını hatırlatan 
Bakan Albayrak, şöyle konuştu: 

“Bunun önemli adımlarından 
bir tanesi de çağrı merkezleri 
aracılığıyla vatandaşlarımızın, 
tüketicilerimizin, elektrik kullanan 
vatandaşlarımızın hizmet 
kalitesine duydukları ihtiyacın 
karşılanması noktasında yüksek 
bir standart düzeyi belirledik. 
Bunlardan bir tanesi bugün burada 
açılışını gerçekleştirdiğimiz çağrı 
merkezleri. Bu Rize özelinde de ayrı 
bir anlam ifade ediyor. Toplam 275 
tane şehrimizin insanına önemli 
düzeyde istihdam oluşturması 
itibariyle de ekonomi açısından da 
önemli bir gün bugün.”

“Önemli adımlar atmaya devam 
edeceğiz”

Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerji 
piyasalarının kritik ve önemli bir 
süreçten geçtiğine dikkat çekerek, 
“Türkiye enerji piyasaları, elektrik 
piyasaları önümüzdeki dönemde 
artık tam büyümeye bağlı 
olarak, ülkemizin ekonomisinin 
büyümesine bağlı olarak gerekli 
altyapı ihtiyacını, gerekli yapısal 
düzenleme ihtiyacını karşılamak 
için önemli adımlar atmaya 
devam edecek. İletim hattı 
altyapısının iyileştirilmesinden 

teknik düzeyde istihdam sayısının 
artırılmasına kadar, şikayetlere 
müdahale süreleri Avrupa Birliği 
standartlarının bile ötesinde 
mükemmellik kalite ödülü 
standartlarına çekilmesine kadar 
birçok önemli adım atacağız. 
Yaklaşık bir yıl olacak ama 
önümüzdeki 2020’ye kadarki 5 
yıllık tarife döneminde tüm bu 
çerçevede inşallah.”

Eksiklerin farkında olduklarını 
dile getiren Bakan Albayrak, 
“Vatandaşlarımız müsterih olsun; 
ben Enerji Bakanı olarak her gün 
işin üstündeyim. Şunu bileceğiz; 
bu günümüz dünümüze denk 
olmayacak. Bugün dünden iyi, 
yarın da bugünden daha iyi olacak. 
Müşteri memnuniyeti ve kalitesi 
açısından da altyapı yatırımları 
noktasında da milletimize sunulan 
hizmetin yukarıya taşınması 
noktasında da” dedi.

“Enerjide kazan-kazan modeli”

Bakan Albayrak, enerji 
sektöründe kazan kazan modeli 
öngördüklerini kaydederek 
sözlerine şöyle devam etti: 

“Hem vatandaşımız bu kalitenin 
artmasına dayalı mutlu olacak, 
kazanacak, hem firmalarımız 
bu kurumsallaşma, altyapı 
iyileştirilmesi, şirketin marka 
değerlerinin yükselmesine dayalı 
olarak, firma değerleri artacağı 
için uluslararası anlamda değer 
kazanacak, hem de biz devlet 
olarak sizlerden aldığımız yetkiyi 
size hizmet olarak döndürme 
noktasında da görevimizi yerine 
getirmiş olma noktasında 
kazanmış olacağız inşallah.” 

Zaimler: “Enerjini Koru”

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler 
açılışla ilgili: “Türkiye’de 21 ilde 
faaliyet gösteriyoruz, Rize ile 
bu sayıyı 22’ye çıkardık. İşimiz 
odağı çalışanıyla, müşterisiyle 
ve tüm oyuncuları ile “İnsan”. 
Amacımız ülkemize, insanımıza 
değer katmak ve müşterilerimize 
kusursuz Enerjisa deneyimi 
sağlamak. Bu kapsamda 
sadece çağrı merkezlerimiz 
ile değil, müşteri hizmet 
birimlerimiz, internet ve mobil 
gibi dijital uygulamalarımız ile 
müşterilerimizin bize ulaşacağı 
kanalları genişletmek. Bugün 
itibariyle başlattığımız yeni bir 
kampanyamız var. Türkiye’nin 
en önemli konularından biri 
olan enerji tasarrufu konusunda 
farkındalık sağlamak için “Enerjini 
Koru” hareketini başlatıyoruz. 
Amacımız hem ülkemizin 
kaynaklarını doğru kullanma 
konusunda bir bilinç yaratmak, 
hem de hane halkının bütçesine 
tasarruf ile katkı sağlamak. Çünkü 
Türkiye varsa biz de varız” dedi. 

“vatandaşlarımızın 

hizmet kalitesine 

duydukları ihtiyacın 

karşılanması 

noktasında yüksek 

bir standart düzeyi 

belirledik”

ALBAyRAK: “yüKSEK BİR STANDART DüzEyİ BELİRLEDİK”
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15 İLİN ‘ÇAğRıSı’  

TRABzON’DAN KARŞıLANAcAK
Çoruh EDAŞ, fırat EDAŞ, KcETAŞ ve yeşilırmak EDAŞ’ın Trabzon’da açtığı çağrı 
merkezleri, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, malatya, Elazığ, Tunceli, 
Bingöl, Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu, Çorum ve Amasya’ya hizmet verecek.

Çoruh EDAŞ, Fırat EDAŞ, Kayseri 
ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 
(KCETAŞ) ve Yeşilırmak EDAŞ’ın 
Trabzon’da toplam 232 kişiye ilave 
istihdam sağlayacak yeni çağrı 
merkezleri hizmete girdi. Çağrı 
merkezleri toplam 15 ilin çağrısına 
yanıt verecek. 

Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ’ın Çağrı 
Merkezinin açılışı,  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Trabzon  
Valisi Yücel Yavuz, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  
Enerji ve  Tabii Kaynaklar 
Müsteşar Yardımcısı Abdullah 

Tancan, TEDAŞ Genel Müdürü 
Halil İbrahim Leventoğlu, AKSA 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Arslan ve enerji bürokrasisinden 
üst düzey yetkililerin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Trabzon’un kendileri için önemli 
bir yer olmasının yanı sıra, bölge 
için önemli bir merkez, Türkiye 
için de önemli bir şehir olduğunu 
vurguladı. Çağrı merkezinin 
açılışının, dünyanın bütün negatif 
gündemine rağmen Trabzon 
için istihdam noktasında önemli 
bir olay olduğunu kaydeden 
Albayrak, daha fazla gencin üreten 

pozisyona katılması anlamında da 
güzel bir gün yaşandığını ifade etti.

Mayıs ayında Trabzon’da 
önemli bir toplantı yaptıklarını 
hatırlatan Bakan Albayrak, 
“Türkiye’deki 21 dağıtım 
bölgesinde özelleştirme sonrası 
performanslara dayalı, toplumsal, 
vatandaş, müşteri memnuniyeti 
merkezli bir çerçevede ortaya 
çıkan eksikliklerin, aksaklıkların 
giderilmesine yönelik çok önemli 
kararlar aldık, adımlar atma 
noktasında bir süreci başlattık. 
Bugün o sürecin özellikle müşteri 
memnuniyeti, çağrı merkezleri 
noktasındaki adımlarından birine 
şahit oluyoruz” dedi. 
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Berat ALBAYRAK 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

“6 BİNDEN fAzLA KİŞİyE EK İSTİhDAm”

21 dağıtım bölgesinde sorunlar 
yaşandığını ifade eden Bakan 
Albayrak, kısa, orta ve uzun 
vadeli önemli adımlar attıklarını 
söyleyerek, “Bu açılış da kısa 
vadeli olanlarından biri. Çağrı 
merkezi noktasında Türkiye 
çapında 2 bin küsur istihdam, 
teknik personel noktasında da 
yaklaşık 4 bin kişilik istihdam 
oluşturuldu. Hem 6 binden fazla 
insanımıza istihdam sağlanacak, 
hem de elektrik dağıtım 
sektörünün çok daha verimli ve 
müşteri memnuniyeti odaklı bir 
noktaya ulaşması için adımlar 
atmaya başladık” dedi.

Albayrak, tüketicilerin 
memnuniyetsizlik duyduğu 
tüm çerçevenin iyileşmesini 
hedeflediklerini kaydederek, 
“Günlerce, saatlerce ulaşılamayan 
çağrı merkezlerinin artık 
ulaşılabilir olması... Sadece 
Avrupa Birliği kriterleri değil, 
Avrupa mükemmellik ödülü 
kriterleri çerçevesi içerisinde 
vatandaşlarımızın taleplerinin 
bir an önce karşılandığı bir 
sistem oturtmak. Firma 
bu kurumsallaşmayı, bu 
profesyonelliği ortaya 

koyduğunda ne olacak? Marka 
değeri iyileşecek, kurumsal değeri 
yükselecek ve böylece firma da 
kazanacak. Yarın, öbür gün halka 
açılmak istediği zaman, ekonomik 
sistemde ortaklık arayışında, 
şirketi iyileştirme çerçevesinde 
adım atmak istediği zaman o da 
kazanacak. Firma için bir gider 
değil bu aslında, önemli bir gelir 
kapısı bu şekliyle bakıldığında.”

“Sistemi çok daha iyi bir 
noktaya taşıyacağız”

Vatandaşın hayatını 
kolaylaştırmak, sıkıntılarını 
çözmek için ortam oluşturmaya 
çalıştıklarını dile getiren Albayrak, 

“İnşallah her geçen gün özellikle 
de elektrik dağıtım sektöründe 
ilerleyeceğiz. 2017 daha iyi, 2018 
ondan da daha iyi olacak. 5 yıllık 
yani 2020’ye kadar planladığımız 
altyapı yatırımları ve iyileştirmeler 
başta olmak üzere tüm bu sistemi 
inşallah çok daha iyi bir noktaya 
taşıyacağız” dedi.

Albayrak, sözlerine şöyle devam 
etti: “Trabzon ve bölge özelinde 
sadece elektrik dağıtımı, elektrik 
hizmeti noktasında değil, 
doğalgaz noktasında da AKSA 
ile önümüzdeki yıllar birlikte çok 
daha önemli adımlar atacağız. 

Trabzon, Rize, Artvin bölge 
sahilinde... O sürprizleri de bir 
dahaki ziyaretlere saklayalım ama 
özellikle sadece hane halkının 
tüketimindeki hizmet anlamında 
değil, organize sanayi bölgelerimiz 
anlamında da yani istihdam 

üretecek, bölge halkımıza daha 
çok iş kapısı açacak organize 
sanayi bölgelerimizin de bu 
hizmetten faydalandırılma 
noktasında da önümüzdeki 
dönemde çok daha güzel, pozitif 
gündemlerle karşınızda olacağız.” 

“AKSA İLE ÖNümüzDEKİ yıLLARDA DA ÖNEmLİ ADımLAR ATAcAğız”

“İnşallah her geçen gün 
özellikle de elektrik 
dağıtım sektöründe 

ilerleyeceğiz. 2O17 daha 
iyi, 2O18 ondan da daha 

iyi olacak.”
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BAKAN SOyLu: “TüRKİyE ENERjİDE ASLı OyuNcu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
açılış törenindeki konuşmasında, 
Türkiye’nin kendi coğrafyası 
açısından özellikle enerji hattında 
asli bir oyuncu olduğunu, 
Türkiye’nin bu asli oyunculuğu 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın maharetiyle 
çok daha iyi bir noktaya 
taşıyacağının herkesin malumu 
olduğunu dile getirdi. Soylu, 
enerjinin, Türkiye’nin büyümesi 
ve kalkınması açısından önemine 
dikkat çekti. 

Trabzon’dan uzun zamandan 
beri enerji ile alakalı kendisine 
olumsuz geri bildirim gelmediğine 
vurgu yapan Bakan Soylu, şöyle 
konuştu: “Eksik olabilir mi? Olur. 
Aksak olabilir mi? Olur ama 
herkes büyük bir gayretle, ortaya 
koyduğunuz enerji ve ivmeyle 
birlikte memleketimizin her 
tarafında bu süreçler aynı şekilde 
devam edecektir. Bu açıdan 
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 
şehrimize bugün 230 ama Türkiye 

genelinde bir hamleyle birlikte 6 
bin, 7 bin kişilik bir istihdam alanı 
kazandırılması için de minnettarız 
ve müteşekkiriz. Bugün 
Türkiye’yi sarmalayan, esas 
insan kaynağını hedef alan yani 
bir taraftan terörle, bir taraftan 
uyuşturucuyla, bir taraftan 
karşı karşıya kalmış olduğumuz 
bütün sıkıştırmalarla esas insan 
kaynağını hedef alanlara karşı 
verebileceğimiz en güzel cevap, 
insan kaynağımızı istihdamıyla, 
eğitimiyle, medeniyetimizin 
tüm değerleriyle, yani gelenek, 
görenek, ana, ata, baba sevgisi, 
imanımız, inancımız ve bize 
bırakılan tüm değerleri bu insan 
kaynağını yarına taşımakla 
cevap verilebilecektir. Burası 
bir kardeşlik medeniyetidir, 
merhamet medeniyetidir ve 
şefkat medeniyetidir.”

AKSA’ya teşekkür eden Bakan 
Soylu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bugün burada hakikaten güzel 
bir hizmet açılmaktadır. Gerek 

Trabzon’umuza, gerek ülkemize 
önemli yararları olacaktır. Geldiği 
nokta itibariyle de kendilerini 
kutluyoruz. Sayın Bakanımıza 
Trabzon’a sağladığı bu imkan 
dolayısıyla, bu şehrin güzide bir 
evladı, 780 bin kilometre karede 
80 milyon insanımızın onur 
duyduğu bir insanı olarak da 
minnetlerimizi ve şükranlarımızı 
ifade ediyoruz. Allah hepimizin 
yardımcısı olsun.”

Süleyman SOYLU 
İçişleri Bakanı

“İnşallah şehrimize 
bugün 23O ama 

Türkiye genelinde 
bir hamleyle birlikte 

6 bin, 7 bin kişilik 
bir istihdam alanı 

kazandırılması için 
de minnettarız ve 

müteşekkiriz.”
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“İstanbul’da faaliyet gösteren 
çağrı merkezimize ilave olarak 
Trabzon’da 8O yeni personel 

ile toplam 2OO kişilik kadroyla 
hizmet kalitesini yükselttik”

ARSLAN: “hİzmET KALİTESİ STANDARTLARıNıN üzERİNDEyİz”

Başlattıkları çağrı merkezi hizmeti 
ile istek ve taleplere daha hızlı 
cevap vermeyi hedeflediklerini 
dile getiren Aksa Enerji Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar 
Arslan; “Hedefimiz bölgemizdeki 
enerjiyi kaliteli ve kesintisiz 
olarak tüketicilere ulaştırmak 
için teknolojiye ve insana 
yapacağımız yatırımlarla, müşteri 
memnuniyetini en yüksek seviyeye 
çıkarmak. Bu hedef ile tüm işe 
alımları, eğitim ve oryantasyon 
sürecini, teknolojik yatırımları ve 
hazırlıkları tamamlayarak 31 Ekim 
tarihi itibari ile çağrı merkezimizde 
çağrıları karşılamaya başladık. 
İstanbul’da faaliyet gösteren 
çağrı merkezimize ilave olarak 
Trabzon’da 80 yeni personel ile 
toplam 200 kişilik kadroyla hizmet 
kalitesini yükselttik” dedi.

Ortalama 6 saniyede müşteri temsilcisine bağlanıldı

Aksa dağıtım faaliyeti gösterdiği Çoruh ve Fırat elektrik dağıtım bölgelerindeki 3 milyon 500 bin kişiye hizmet sunuyor. 
“Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında yer alan tüm koşulların eksiksiz 
yerine getirildiği çağrı merkezinde santral menü uzunlukları 45 saniyenin altında olacak şekilde düzenlendi.  

Kış aylarında günlük 7 bin çağrı

Aksa Çağrı Merkezinde mevsim itibari ile günlük ortalama 7 bin civarında çağrı girişi gerçekleşiyor. Yoğunluğun fazla 
olduğu kış aylarında tüketicilere kolaylık sağlayacak 444 9 186 nolu müşteri hizmetleri ve 186 hattından hizmet sunuyor.

Engelli kişilere ve Muhtarlara öncelik

Aksa, çağrı merkezlerinde hızlı ve özenli hizmet verilmesi için müşteri tanıma hizmetini kullanıyor. Engelli ya da cihaza 
bağlı vatandaşların durumlarını Şirketlere bildirmesi halinde kayıtlı kullanıcılardan ve muhtarlardan gelen çağrılar santral 
tarafından otomatik olarak anlaşılıyor ve sistem tarafından santral anonsu okunmadan öncelikli olarak hizmet sunuluyor.

Çağrı merkeziyle 232 kişilik ek istihdam 

Açılan çağrı merkezi ile şirketlerin çağrı merkezi personel sayıları da arttı. Çoruh EDAŞ’ın çağrı merkezi personel sayısı, 
60 kişilik mevcut istihdama ek 40 kişilik istihdam ile 100’e ulaştı. Fırat EDAŞ’ın da aynı şekilde 60 kişilik mevcut istihdam 
sayısı ilave 40 kişilik istihdam ile 100 oldu. 19 kişilik çağrı merkezi personeli bulunan ve 31 kişilik ilave istihdam sağlayan 
KCETAŞ, 50 kişilik çağrı merkezi personel sayısına ulaştı. Yeşilırmak EDAŞ ise, 29 kişilik mevcut personeline ek olarak 121 
kişilik istihdam sağladı ve çağrı merkezi personel sayısı 150’ye ulaştı. Böylece bölgede sağlanan ilave istihdam sayısı 
232’ye ulaşmış oldu.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerin 
Hizmet Kalitesi standartlarının çok 
üstünde gerçekleştiğini belirten 
Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yaşar Arslan, “Hizmete 
başladığımız günden itibaren 
hizmet kalitemizi ölçüyoruz. 
Kasım ayında gördük ki arayan 
müşterilerimiz Müşteri Temsilcisi 
ile görüşme tuşlaması sonrası 
ortalama 6 saniyede canlı müşteri 
temsilcisine aktarılıyor. Arayanlara 

yüzde 98 oranında hizmet 
sunulmuş ve arayanların yüzde 
93 oranından fazlasına ise ilk 20 
saniyede cevap verilmiştir” dedi.
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Nihat ÖZDEMİR 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER 
Yönetim Kurulu Başkanı

Elektrik Dağıtım hizmetleri Derneği - ELDER yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 
elektrik sektöründe tüketici memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için 
yatırımların artacağını söyledi. Özdemir, “Gerek çağrı merkezi, gerekse tüketici 
ilişkileri yönetiminde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem, tüketici 
memnuniyetinin ön plana çıktığı bir dönem olacaktır” dedi.  Özdemir, elektrik dağıtım 
sektörünün gündemini ışığın İzi Dergisi’ne değerlendirdi.

“ENERjİmİzİ TüKETİcİ 
mEmNuNİyETİNİ ARTıRmAK  
İÇİN hARcıyORuz”

yatırımlarına hız vermiş durumda. 
2016-2020 yıllarını kapsayan 
Üçüncü Uygulama Dönemi’nde 
önceliğimiz tüketici memnuniyeti 
olacak. Elektrik sektöründeki yeni 
piyasa yapısı tüketiciyi sistemin 
merkezi haline getirdi. Sadece 
hizmet açısından değil, elektriğin 
fiyatını belirlemede de ana faktör 
artık tüketici. Bu kapsamda 
dağıtım şirketleri olarak 
tüketici memnuniyetinin sürekli 
izlenmesi birincil önceliğimiz. 
Çağrı merkezleri burada kilit 
bir role sahip. Elektrik dağıtım 
şirketlerinin çağrı merkezlerini 

arayanların yarısından fazlası 
elektriğin ne zaman geleceğini 
öğrenmek için arıyor. Şu 
bir gerçek ki; memnuniyeti 
artırmanın en etkili ve kolay yolu 
tüketicileri elektrik kesilmeden 
bilgilendirmektir, diyebiliriz. Oysa 
öngörüsüz ve planlanmamış bir 
faaliyetin başarıya ulaşma ihtimali 
sadece rastlantısaldır. Dolayısıyla 
arka planında herhangi bir 
strateji ile temellenmeyen icraat 
özellikle günümüz koşullarında 
hem zaman hem de kaynaklar 
açısından israf anlamına 
gelmektedir. 

Öncelikle vakit ayırıp sorularımızı 
yanıtladığınız için teşekkür 
ederiz. Elektrik dağıtım 
sektörünün gündemindeki bir 
konu olan tüketici memnuniyeti 
ile röportajımıza başlayalım. 
Sektör, tüketici memnuniyetini 
artırmaya odaklanmış 
durumda. Bunun için hangi 
çalışmaları yapıyorsunuz? Çağrı 
merkezlerinin buradaki rolü 
nedir?

Elektrik dağıtım sektörü 
tüketici memnuniyetini en 
üst seviyeye çıkarmak için 
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Dağıtım şirketleri 
tüketicileri birçok 
yoldan bilgilendiriyor. 
Planlı kesintiler 48 saat 
öncesinden şirketlerin 
web sayfaları üzerinden 
tüketicilere duyuruluyor.  
Bu kesintiler yeni yatırımları 
gerçekleştirmek sebebiyle 
yapılıyor. Buna ek olarak, 
dağıtım şirketine abone 
numarası ile başvuran ve 
cep telefonunu bırakan 
kişiler, adreslerinin 
bulunduğu bölgede 
planlı bir kesinti yapılması 
durumunda 48 saat 
öncesinden SMS yoluyla 
bilgilendiriliyor. Biz bu tür 
bilgilendirmelere büyük 
önem veriyoruz. Böylelikle 
tüketicinin günlük 
hayatında bir aksama 
yaşanmasının önüne 
geçmek istiyoruz.

Tüketiciye bu bilgileri sağlamak 
için sosyal medyadan ve 
başka hangi araçlardan yardım 
alıyorsunuz? ELDER olarak sizin 
ayrıca yaptığınız çalışmalar var mı? 

Şirketler planlı kesintileri basın 
üzerinden ya da sosyal medya 
mecralarında da duyuruyorlar. 
Sosyal medya çok etkin bir 
platform olması sebebiyle 
tüketiciye ulaşma noktasında 
oldukça verimli bir araç. Daha 
fazla kişiye ulaşabiliyorsunuz, 
tüketicilerin sorularına hızlı yanıt 
verebiliyoruz. Bazı şirketlerimiz ise 
akıllı telefonlar için uygulamalar 
geliştirdi. Bu uygulamalar 
sayesinde planlı kesintilerden 
sadece haberdar olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda kesinti 
ihbarında da bulunabiliyorsunuz.  
Bunun yanı sıra, ELDER olarak 
biz Türkiye genelindeki tüm planlı 
kesintilerin izlenebileceği bir web 
sitesi oluşturduk.  
www.ekesinti.info web sitesine 
giren herkes planlı kesintileri 
önceden öğrenebiliyor. Bu sitenin 
mobil uygulaması olan ELDER 
E-Kesinti Aplikasyonu da akıllı 
telefonlar için kullanıma sunuldu.

“PLANLı ELEKTRİK KESİNTİLERİ 48 SAAT ÖNcEDEN SmS İLE 
BİLDİRİLİyOR”

Bazı 
şirketlerimizin 
akıllı telefonlar 
için geliştirdiği 

uygulamalar ile 
tüketiciler planlı 

kesintilerden 
sadece haberdar 

olmakla 
kalmıyor, aynı 

zamanda kesinti 
ihbarında da 
bulunabiliyor.
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Son dönemde tüm dünyada akıllı 
şebekeler ön plana çıkıyor. Akıllı 
şebekelerin faydası nedir? Siz bu 
alanda neler yapıyorsunuz? 

Dağıtım şirketleri, daha iyi hizmet 
sunmak adına teknolojiden 
maksimum fayda sağlamayı 
hedefliyor. Bu yatırımlarda 
öne çıkan unsurlardan bir 
tanesi belirttiğiniz gibi akıllı 
şebekelerdir. ELDER olarak, 
dağıtım şebekesini işleten, 
yatırımlarını planlayan şirketler 
ile akıllı şebeke çözümlerini en 
doğru maliyet ve en yüksek 
fayda önceliğinde ülkemizde de 
bir an önce hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz.  Her alanda olduğu 
gibi, bu konuda da önceliklere ve 
bunlara dayalı çözümlere Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ve EPDK ile birlikte çalışıyoruz. 
Akıllı şebekeler, ekonomiye ve 
tüketiciye birçok fayda sağlıyor. 
Bunların arasında, kullanılan 
elektriğin kalitesinin artması, 
enerji alım maliyetlerinin düşmesi, 
şebekedeki kesintilerin sayısının 
azalması, kesintilerin süresinin 
kısalması gibi avantajları 
sayabiliriz. Elektrik dağıtım 
sektörü olarak bu konuya büyük 
önem veriyoruz.  

EPDK Ar-Ge projeleri kapsamında 
9 şirketimiz ‘Türkiye Akıllı 
Şebekeler 2023 Vizyon ve 
Strateji Belirleme Projesi’ni 
(TAŞ2023) yürütüyor. Bu 
proje ile akıllı şebekeye geçiş 
sürecinde ihtiyaç duyulan 
metodolojinin ve takvimin 
oluşturulması amaçlanıyor. EPDK 
koordinasyonundaki projede, 
Akdeniz EDAŞ, Anadolu Yakası 
EDAŞ, ADM EDAŞ, Başkent 
EDAŞ, Boğaziçi EDAŞ, Çamlıbel 
EDAŞ, GDZ EDAŞ, Toroslar 
EDAŞ ve Uludağ EDAŞ dağıtım 
şirketleri görev alıyorlar. 9 
elektrik dağıtım şirketinin ortak 
olduğu proje sonuçlarının 21 
şirket için de referans olması 
süreçleri EPDK’nın başkanlığında 
yürütülüyor. Projenin şirketler 
arası koordinasyonunu ELDER 
sağlıyor.

TAŞ 2023’e ilişkin tüm bilgilerin 
yer aldığı ve projedeki 
gelişmelerin aktarıldığı  
www.akillisebekelerturkiye.org 
hizmete girdi. Akıllı şebekelerle 
ilgili ulusal ve uluslararası güncel 
haberlere ve bilgilere  
bu adreslerden ulaşılabilir.

AKıLLı ŞEBEKEyE GEÇİŞ İÇİN yOL hARİTASıNı hAzıRLıyORuz

Nihat ÖZDEMİR 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği-ELDER 
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Akıllı 
Şebekeler 2O23 
vizyon ve Strateji 
Belirleme Projesi 
ile akıllı şebekeye 
geçiş sürecinde 
ihtiyaç duyulan 

metodoloji 
ve takvim 

oluşturulacak. 
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Avrupa Birliği’nin en büyük 
destek programı Horizon 
2020 (Ufuk 2020) kapsamında 
desteklenen SmarterEMC2 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

ELDER’in de dahil olduğu ve 
dünyanın en büyük Ar-Ge 
programı olarak kabul edilen 
Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 
(Ufuk 2020) programı destekli 
SmarterEMC2 projesi, bilişim ve 
iletişim teknolojilerini mevcut 
elektrik sistemine entegre ederek 
bu alanda çığır açan bir buluşa 
imza atmayı amaçlıyor. Projenin 
hedefleri arasında, akıllı şebeke 
uygulamalarının artırılması 
ile birlikte elektrik sistemine, 
tüketicinin daha aktif katılması ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
sistemine entegrasyonu da yer 
alıyor. 

Projenin hedef kitlesi, tüketiciler/
üreten tüketiciler, elektrik dağıtım 
şirketleri, enerji hizmetleri ve 
perakende hizmetleri sağlayan 
şirketler, cep telefonu operatörleri, 
elektrik toptancıları olarak 
özetlenebilir. 

Yaklaşık 4 milyon EURO bütçeye 
sahip SmarterEMC2 projesi 2015 
yılı Ocak ayında çalışmalarına 
başladı. Proje konsorsiyumu; 
ELDER, Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (Türkiye), ADM 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (Türkiye), 
Intrakom Telecom Telekom 
Operatörü (Yunanistan), Durham 
Üniversitesi (İngiltere), İletişim ve 
Bilgisayar Sistemleri Enstitüsü 
(Yunanistan), Porto Bilgisayar ve 
Sistem Mühendisliği Enstitüsü 
(Portekiz), Thales Uluslararası 

Sivil ve Savunma Firması (İtalya), 
Aalborg Üniversitesi (Danimarka), 
HEDNO Elektrik Dağıtım Ağı 
Operatörü (Yunanistan), OTE 
– Telekomünikasyon Şirketi 
(Yunanistan) ve Fujitsu Avrupa 
Laboratuvarları’ndan (İngiltere) 
oluşuyor. 

3 yıl sürecek projenin en ilgi çekici 
noktalarından birisi ise, proje 
kapsamında olan 2 adet saha 
uygulamasından en büyük ve 
kapsamlı olanının üyelerimizden 
ADM EDAŞ bünyesinde Aydın, 
Denizli ve Muğla illerindeki katılım 
sağlayan endüstriyel ve ticari 
aboneler ile gerçekleştirilecek 
olmasıdır.

4 mİLyON EuRO‘LuK AB PROjESİNDE ELDER İmzASı

AB’nin horizon 2O2O 
programı destekli 

SmarterEmc2 projesi, bilişim 
ve iletişim teknolojilerini 

mevcut elektrik sistemine 
entegre etmeyi amaçlıyor. 

yaklaşık 4 milyon Euro 
bütçeye sahip proje 

konsorsiyumu ELDER ve ADm 
EDAŞ’ın yanı sıra, yunanistan, 

İngiltere, Portekiz, İtalya 
ve Danimarka’dan 

katılımcılardan oluşuyor.

Nihat ÖZDEMİR, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı
Lale YILMAZ, Işığın İzi Dergisi Editörü
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SmarterEMC2 projesi 
tamamlandığında hangi çıktılar 
elde edilecek?

2018 yılında sonuçlanması 
beklenen proje ile; tüketici, enerji 
tedarikçisi ve dağıtım şirketi ile 
çok düzeyli, organize bir akıllı 
şebeke modelinin oluşturulması ve 
talep taraflı yönetim teknolojileri 
sayesinde tüketicilerin üretim 
optimizasyonunda etkin katılımının 
sağlanması amaçlanıyor. Sanal 
elektrik santralleri piyasaya dahil 
edilerek, şebekeye ek hizmetlerin 
sunulması ve akıllı şebeke 
katılımcıları arasında iletişim 
sağlanarak yenilenebilir enerji 
kaynakları ile dağıtık üretimin 
şebekeye entegre edilmesi 
hedefleniyor. 

Bunun yanı sıra, bilişim ve iletişim 
teknolojileri uygulamalarının 
artırılması ve bunların sayesinde 
şebeke katılımcılarına enerji 
verimliliği gibi faydaların 
sağlanması bekleniyor. Pilot 
bölgelerde inovatif iletişim ve 
bilişim teknolojilerinin tanıtılması, 

AB kurumlarının belirlediği 
akıllı şebeke yol haritasının 
değerlendirilmesi ve 
standartların oluşturulmasına 
katkıda bulunulması 
hedefleniyor. 

Ayrıca, donanım ve yazılım 
simülasyonu yöntemiyle 
iletişim altyapısının 
değerlendirilmesi ve iletişim 
sistemlerinin sınırlarının 
araştırılması, tüketicilerin açık 
ve rekabetçi bir pazardan 
faydalanmasının sağlanması 
ile elektrik tedarikçileri ile 
dağıtıcıları arasında daha 
iyi işbirliği sağlayacak iş 
modellerinin geliştirilmesi 
de projenin diğer hedefleri 
arasında yer alıyor. 

Sorularımızı 
yanıtladığınız 
için çok teşekkür 
ederiz.

PROjE, ENERjİNİN vERİmLİ KuLLANıLmASıNA KATKı 
SAğLAyAcAK

SmarterEmc2 
Projesi kapsamında 

yapılacak olan 
2 adet saha 

uygulamasından 
en büyük ve 

kapsamlı olanı 
üyelerimizden ADm 
EDAŞ bünyesinde, 
Aydın, Denizli ve 
muğla illerindeki 
katılım sağlayan 
endüstriyel ve 

ticari aboneler ile 
gerçekleştirilecek.



ENERJICOZU.2016.0098-CAGRI-MERKEZI-20x26.pdf   1   16.05.2016   11:51



3O

  
European Electricity
RETAIL MARKETS

MYTHS&REALITIESof

  
European Electricity
RETAIL MARKETS

MYTHS&REALITIESof



PERAKENDE PİYASALARIYLA İLGİLİ 
SÖYLENTİLERİN VE GERÇEKLERİN ORTAYA 
ÇIKARILMASI NEDEN GEREKLİ?

Avrupa perakende elektrik piyasaları hakkındaki tartışmaları birkaç söylenti ele geçirmiş 

gibi görünmektedir. Yaygın yanlış kanılar arasında enerji faturalarının şirketin artan karı 

nedeniyle artması ya da enerji tedarikçilerinin tüketicilerin teklifleri karşılaştırmalarını 

kasten zorlaştırmaları bulunmaktadır. Bu söylentilerin ele alınması ve gerçeklerin düzgün 

bir şekilde netleştirilmesi ve açıklanması gerekmektedir.

Tartışmanın, perakende elektrik piyasalarının düzgün bir şekilde faaliyet göstermesini 

engelleyen asıl konulara odaklanması sağlanarak yanlış anlaşılmalar engellenmelidir. Bu 

açıdan, tüketicilerin tam olarak ve yapıcı bir şekilde konuya dahil edilmesi çok önemlidir.

Bu  sürekli duyduğumuz söylentilerle mücadele etmek için aşağıdakileri uygulamayı 

düşünüyoruz: söylentinin niteliği;  gerçekler ve Avrupa düzenleyici kurumları ve ulusal 

düzenleyici kurumlar ya da Avrupa Komisyonu gibi yetkili kaynaklardan yapılan 

alıntılardan oluşan destekleyici kanıtlar.

Durumun daha karmaşık olduğu sınırlı sayıda piyasada bu söylentileri çürütmek daha zor 

olabilmektedir. Bu durumda, gerçeklere ilişkin daha doğru bir tablo sunmak için 
karışıklıkların netliğe kavuşturulmasına odaklanıyoruz.

Gerçek       Kanıt          Alıntı

Kısaca EURELECTRIC  

A v r u p a  E l e k t r i k  E n d ü s t r i s i  B i r l i ğ i –   E U R E L E C T R I C  –   e l e k t r i k  e n d ü s t r i s i n i n  

o r t a k  ç ı k a r l a r ı n ı  p a n - A v r u p a  d ü z e y i n d e  t e m s i l  e d en  s e k t ö r  b i r l i ğ i d i r .  

Ç a l ı ş m a l a r ı m ı z ,  e l e k t r i k  ü r e t i m i n d e n  p i y a s a l a r a ,  d a ğ ı t ı m  a ğ l a r ı n d a n  

t ü k e t i c i  s o r u n l a r ı n a  k a d a r  s e k t ö r ü m ü z ü  e t k i l e y e n  t ü m  te m e l  k o n u l a r ı  

k a p s a m a k t a d ı r .  M e v c u t  ü y e l e r i m i z ,  t ü m  A B  Ü y e  ü l k e l e r i  d e  da h i l  o l m a k  

ü z e r e  3 0 ’ d a n  f a z l a  A v r u p a  ü l k e s i n d e  e l e k t r i k  e n dü s t r i s i n i  t e m s i l  

e t m e k t e d i r .  A y n ı  z a m a n d a  p e k  ç o k  k ı t a d a  b a ğ l ı  o r t a k l ı k l a r ı m ı z  v e  

i ş t i r a k l e r i m i z  b u l u n m a k t a d ı r .  U z m a n l ı k  y a p ı m ı z  s a y e s i n d e ,  p o l i t i k a  

p o z i s y o n  b e l g e l e r i m i z e ,  a ç ı k l a m a l a r ı m ı z a  v e  de t a y l ı  r a p o r l a r ı m ı z a  

g i r d i ğ i m i z  b i l g i l e r i n ,  j e n e r a t ö r  k o n u s u n d a  ç a l ı ş a n  a k t i f  u z m a n l a r d a n ,  

t e d a r i k  ş i r k e t l e r i n d e n  v e  d a ğ ı t ı m  a ğ ı  o p e r a tö r l e r i n d e n  g e l m e s i n i  

s a ğ l a m a k t a y ı z .  B r ü k s e l ’ d e ,  E U R E L E C T R I C ’ i n  f a a l i y e t l e r i n i n  ge n e l  

o r g a n i z a s y o n u n d a n  v e  k o o r d i n a s y o n u n d a n  s o r u ml u  d a i m i  S e k r e t e r l i ğ i m i z  

b u l u n m a k t a d ı r .
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Gerçek

( Avrupa Birliği’nin “Avrupa’daki enerji fiyatları ve maliyetleri” konulu tebliği , 2 0 1 4,  sf. 1 3 )

“ Analizin sonuçları ( . . . )  enerjinin elektrik ve gaz perakende fiyatları unsurunun düştüğü yönündeki sonuçları 

( . . . )  desteklemektedir. Rekabete açık olmayan ücretlerin büyük bir bölümünü temsil eden Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları ücretleri,çok sayıda başkentte düşen enerji kaleminden elde edilen yararları dengelemiştir”

( 2015 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu, sf.31 )

Alıntı

1“Putting the customer first – How can we drive real consumer engagement with energy “ SSE ve Yougov raporu, 2014: http://sse.com/media/268325/
SSE_YouGov-Report.pdf
2 Üyelerimizl yaptığımız resmi olmayan görüşmelere göre, tedarikçi kâr marjlarının AB üye devletlerinin çoğunda tüketiclerin faturalarının %5’inden azını 
oluşturduğu tahmin edilmektedir

Kanıt

Ortalama AB  rakamları– Kaynak EURELECTRIC 2016

“ 2008’den günümüze kadar olan enerji fiyatlarındaki trendlere baktığımızda aşağıdaki 
sonuçlar çıkarılabilir:
Elektrik fiyatları, ama daha da önemlisi, maliyetler düşen ya da sabit kalan tüketime 
rağmen hem hanehalkında hem de sanayide genel olarak artmaya devam etmiştir. ( … )  
Fiyatlardaki bu artışın büyük bölümü vergilerdeki/resimlerdeki ve şebeke maliyetlerindeki artışlardan 
kaynaklanmaktadır”
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ELEKTRİK FATURALARI ARTAN 
ŞİRKET KARINA BAĞLI OLARAK 
ARTIYOR

Tüketicilerin çoğu elektrik şirketlerinin, tüketicilerin elektrik faturalarının büyük bir bölümünden kar elde ettiğini 
düşünmektedir Örneğin Birleşik Krallık piyasasında yapılan bir 2014 SSE / Yo u gov çalışması anket yapılan tüketicilerin 
%30’unun enerji tedarikçilerinin karlarının elektrik faturalarının büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğünü 
göstermektedir1.

Artan perakende elektrik fiyatlarının büyük bir bölümü, tedarikçilerin kârlarından ziyade hükümetin 
getirdiği ek masraflardan kaynaklanmaktadır. Avrupa’da, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sosyal 
destek yönündeki hükümet politikalarına finans sağlamayı amaçlayan vergi ve ücretlerin güçlü ve sürekli 
şekilde artırıldığı açıkça gözlemlenmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda, elektrik piyasalarının serbestleşmesi ve rekabetin artması sebebiyle, toptan satış 
fiyatları düşmüş ve tedarikçilerin operasyonları çok daha etkin hale gelerek maliyetleri aşağı çekmiştir. 
Bugün, enerji unsuru, Avrupa’daki ortalama perakende elektrik faturalarının yalnızca yaklaşık üçte birini 
temsil etmektedir.

Tedarikçilerin kâr marjları – diğer piyasalarda olduğu gibi- çok sayıda değişkene bağlıdır ve bu 
değişkenler hizmet düzeyi, sözleşme türü, tüketicilerin profilin vb. bağlı olarak değişmektedir. Ancak, 
AB’de, kâr marjları genellikle tüketicilerin enerji faturalarının çok küçük bir kısmını temsil etmektedir2.

Gerçek
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Alıntı
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Gerçek

TÜKETİCİLER FATURALARINDAKİ TOPTAN ELEKTRİK 
FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİNİN SAĞLADIĞI YARARI 
GÖRMÜYOR

Genellikle toptan fiyatlardaki indirimin tüketicilere yansıtı lmadığı iddia edilmektedir . Perakende 
elektrik fiyatları,  toptan fiyatlara kıyasla her zaman düştüğünden daha hızlı  yükselir. Ayrıca, 
tedarikçilerin yeterince şeffaf olmadığı ve tüketicilerini “kazıkladıkları” suçlamaları da söz konusu 
olmaktadır.

Toplam perakende fiyatı ve toplam perakende fiyatının enerji kalemi arasında fark vardır. Toplam 
perakende fiyatı, enerji, şebeke, vergiler ve ücretler gibi tüm kalemleri içerir. Toplam perakende fiyatının 
enerji kalemi ise, yalnızca dengeleme maliyetleri de dahil olmak üzere toptancı piyasasından farklı 
zaman dilimlerinde (vadeli döviz piyasası, spot piyasa vb.) elektrik tedarik etme, alım satımını yapma, 
sınırlandırma ve arz etme maliyetleri ile tedarikçi işletme maliyetlerini (örn. Pazarlama, tüketici edinme, 
tüketici hizmetleri, faturalandırma vb.) ve kâr marjını yansıtmaktadır.

Toptan elektrik fiyatları ve perakende fiyatların enerji kalemi arasındaki bağlantı farkı ülkeler arasında 
değişiklik gösterse de, her iki unsur da rekabetçi AB perakende piyasalarında birbiriyle yakından ilgilidir. 
Ayrıca, zamlar tedarikçinin kârına denk değildir.  Tedarikçilerin aslında yukarda bahsedilen işletme 
maliyetlerini karşılamaları gerekmektedir. 

Kanıt

Toptan fiyat ve perakende fiyatının enerji kalemi arasındaki ilişki ve zamların gelişimi 

Kaynak: 2015 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu
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Alıntı
( 2015 ACER / CEER Piyasa İzleme Raporu, sf .71 )

“ Belirtildiği üzere, zam farklılıkları kısmen, tedarikçilerin işletme maliyetlerindeki ve/veya tüketicilerin 

edinilmesi ve elde tutulmasından kaynaklanan giderlerdeki farklılıklarla açıklanabilir (yani zam sabit değildir ve 

kampanyalar ve diğer zamanlarda aynı tedarikçi için değişiklik gösterebilir. Bu maliyetler değiştirme 

oranlarının nispeten daha yüksek olduğu ve tedarikçilerin yüksek rekabetle ve dolayısıyla daha yüksek satış, 

pazarlama ve tüketici hizmetleri maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı ülkelerde daha yüksek olabilir. ”

( 2015 ACER / CEER Piyasa İzleme Raporu, sf.72 )
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Kaynak: 2015 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu

“  Tedarikçilerin piyasaya bir ürün sunmak için ilave işletme maliyetleri (örn. Pazarlama, satış, tüketici 
hizmetleri sabit giderler vb.) ödemek zorunda olması sebebiyle zam, kâr anlamına gelmemektedir..”
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Gerçek

Kanıt

DÜZENLENMİŞ FİYATLAR İYİDİR: 
MÜŞTERİLERİ KORUR

Düzenlenmiş fiyatlar genelde piyasaya karşı bir kalkan olarak algılanır. Tüketicileri kaçınılmaz olarak 
yükseldiği düşünülen piyasa fiyatlarına karşı korur.

Düzenlenmiş nihai kullanıcı fiyatları, tüketicileri kısa vadede enerji maliyetlerindeki artışlara karşı 
koruyabilir, ancak bu genelde, elektrik tarife açıklarının ortaya çıktığı düzenlenmeye tabi olmayan 
tüketiciler (örn. işletmeler), elektrik şirketleri ve kamu maliyesini zararınadır. Orta ve uzun vadede ise, 
düzenlenmiş fiyatlar – özellikle de piyasa maliyetlerinden düşük fiyatlar olarak belirlenenler– 
sürdürülebilir değildir ve tüm tüketicilerin çıkarlarına zarar vermektedir.

Perakende fiyat düzenlemesi de elektrik tedarik şirketleri arasındaki rekabette ciddi engellerden biridir. 
Şirketlerin daha etkin olması konusundaki motivasyonlarını düşürür ve dinamik fiyatlandırma gibi katma 
değerli hizmetlerin gelişimini engelleyebilir. Aynı zamanda, düzenlenmiş fiyatlar, tüketicilerin tükettikleri 
enerjinin gerçek değerini fark etmelerini engeller, bu nedenle de talep katılımı potansiyeline zarar verir. 

Bazen düzenlenmiş fiyatlar mali açıdan zayıf olanların korunması için planlanmaktadır.  Ancak, bu tam 
tersi bir sonuç doğurmaktadır: insanları geniş çaplı yoksulluktan çıkarmamaktadır; fiyatlandırma yöntemi 
şeffaflıktan yoksundur ve enerji maliyetlerini hem savunmasız durumda olan hem de olmayan tüketiciler 
için artırabilir. Bu nedenle, Üye Devletlerin aşamalı olarak düzenlenmiş fiyat uygulamasına son vermeleri 
için diğer daha sürdürülebilir ve hedeflenmiş tedbirlerin (örn. genel vergilendirme ya da enerji finansmanı 
planları ile) araştırılması gerekmektedir. Her durumda, Avrupa Adalet Divanı’na göre, düzenlenmiş 
fiyatlar, fiyat belirlemenin temel kuralı olarak değil de, yalnızca istisnai durumlarda uygulanabilir.

Sonuç olarak, düzenlenmiş fiyatların uygulamasına aşamalı olarak son verilmesi, tedarikçilerin halen 
daha tüketicilerine önerebildiği sabit tarifelerin ya da sabit ödemelerin sonunun geldiği anlamına 
gelmemektedir

Bulgaristan’da:  hanehalkına yönelik tavan limitli fiyatlar, hanehalkı dışı tüketiciler tarafından sübvanse 
edilmektedir.”Ticari tüketiciler için enerji kalemi çok daha yüksektir ve enerjinin hanehalkına satışından 
meydana gelen zararları telafi etmektedir.” (Kaynak: Enerji Yönetimi Enstitüsü, Bulgaristan)

Kaynak: Enerji Yönetim Enstitüsü, Bulgaristan

45%

1 Kasım 2015’ten itibaren düzenlenmiş piyasalara yönelik ortalama ağırlıklı elektrik fiyatları, avro/MWs

55

73

53

77

58

76

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

hanehalkı
CEZ EVN

hane halkı dışı 

Energo-Pro

Kamu tedarikçisi NEK’ten satın 
alım fiyatı 59 avro/MWs



47

Gerçek

Kanıt
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Fransa’da:  Hanehalkı fiyatları halen daha tam olarak düzenlenmektedir ve 2012 yılından beri hükümet 
sistematik olarak ulusal düzenleyici kurum (NRA) tarafından tavsiye edilen seviyeden farklı bir seviyede 
perakende satış fiyatları belirlemektedir ve bu durum tarife açıklarına, mahkeme kararlarına, bürokratik 
işlemlere, ilave maliyetlere ve tüketicilerin aklının karışmasına neden olmaktadır.
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Toptan fiyat ve perakende fiyatının enerji kalemi arasındaki ilişki ve zamların gelişimi
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2013 2014 2015 
NRA tarafından 
tavsiye edilen

↗ 11.3% ↗ 1.6% ↘ 0.9%

Hükümet kararı ↗ 5% ↗ 2.5% ↗ 2.5%

Kaynak: 2015 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu

“Yapay olarak düşük düzenlenmiş fiyatlar (maliyetlerden aşağısına çekilmeseler bile) piyasaya girmeyi ve 
inovasyonu kısıtlamakta, tüketicileri değiştirme sürecinden vazgeçirmekte ve neticede perakende piyasalardaki 
rekabeti engellemektedir. Ayrıca, bu durum yatırımcı belirsizliğini artırabilir ve arzın uzun vadeli güvenliğini 
etkileyebilmektedir. Bunun yanında, düzenlenmiş fiyatlar (maliyetlerden yüksek belirlenseler bile), rakip 
tedarikçilerin etrafında toplanabilecekleri bir fiyatlandırma odak noktası olarak hareket edebilir ve en azından 
güçlü tüketici ataletine sahip piyasalarda rekabeti büyük ölçüde hafifletebilir.”

( 2015 ACER / CEER Piyasa İnceleme Raporu, sf. 8 7 )

“Bir fiyat tavanının, yeni/yenilikçi ürünler için prim alamamaları nedeniyle enerji tedarikçilerinin yenilemek 
zorunda olduğu teşvikleri azaltabileceğinin farkındayız, örneğin kullanım zamanlı tarifeler (ToU). Ayrıca, 
fiyat denetiminin olası rakiplerin, düzenlenmiş fiyat seviyesi içerisinde reklama ve tüketici edinmeyle ilgili 
diğer maliyetlere yatırım yapmasını sağlayacak yeterince boşluk olmayacağı için piyasaya girmesini ve 
büyümesini engelleyebileceğini düşündük. ”

(Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu,  Enerji piyasası araştırması,  Mümkün kanuni yolların bildirimi, 2015 , sf. 46)

Alıntı

Kaynak: Enerji Düzenleme Komisyonu’ndan (CRE) alınan rakamlara dayanan EURELECTRIC tablosu, Fransa

 Tedarikçilerin maliyetlerini karşılamalarına izin verilmeyen ülkelerin örnekleri:
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Gerçek Herhangi bir üretim varlığı olmayan tedarikçi sayısı artmaktadır

Üretim ve arz faaliyetlerinde bulunan entegre şirketler organizasyonel olarak iki ya da daha 
fazla şirkete bölünmektedir.

Özel bir ürünle ilgilenen bir tüketici o ürünü tedarikçiden alamazsa, başka bir tedarikçiye 
geçebilir

Bağımsız üreticiler, dikey olarak entegre olan tedarikçilerin kendilerinden satın almayı 
reddetmesi ya da daha kötü koşullarda satın alması sebebiyle zarar görmektedir.

Dikey olarak entegre üreticiler bağımsız (dikey olarak entegre olmayan) tedarikçilere elektrik 
temin etmeyi reddetmekte ya da daha kötü koşullarda temin etmektedir. 

Dikey olarak entegre tedarikçiler, yeni tedarikçilerin piyasaya girmesi ve büyümesi için, yeterli 
toptan enerji almalarını engelleyerek mevcut engelleri artırmaktadır.

1
 Enerji piyasası araştırması, Geçici bulgular raporu, CMA, Temmuz 2015

Üretim ve arzın dikey entegrasyonunun rekabetteki etkisi enerji piyasası araştırmasında1 Birleşik Krallık 
Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun (CMA) dikkatle incelediği konulardan birisi olmuştur. CMA , Birleşik 
Krallık’deki dikey entegrasyonun aşağıdaki hususlar konusunda bir kanıt olmaması sebebiyle rekabete 
zarar vermediği kanısına varmıştır: 

Kanıt

AB ÜYE DEVLETLERİNDEKİ ENERJİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

ÜLKE ANA GÜÇ ÜRETİCİSİ ALTYAPI KURUMLARI SAYISI ELEKTRİK PERAKENDECİLERİ SAYISI

Avusturya 4 152
Belçika 2 33
Bulgaristan 5 24
Çek Cumhuriyeti 1 360
Hırvatistan 2 9
Kıbrıs 1 1
Danimarka 2 55
Estonya 1 42
Finlandiya 4 70
Fransa 1 183
Almanya 4 >1000
Yunanistan 1 11

AYNI ELDEN YAPILAN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE 
ARZI SADECE REKABETE ZARAR VERDİĞİYLE 
KALIR

Bazı paydaşlar, elektrik sektöründeki dikey üretim ve arz entegrasyonu konusunda endişelerini dile 
getirmektedirler. Üretim sahibi olan bir şirketin parçası olan tedarikçilerin, yüksek toptan fiyatlarla 
ilgilenmeleri nedeniyle, tüketicilere enerji verimliliği hizmetleri ya da esnek ürünler sunmak için herhangi 
bir motivasyonlarının olmadığını iddia etmektedirler (örn. Saatlik uzlaşmalı ürünler).

Aşağıdakiler AB ülkelerinin çoğu için geçerlidir:

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ülke Raporları, 2014
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AYNI ELDEN YAPILAN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE 
ARZI SADECE REKABETE ZARAR VERDİĞİYLE 
KALIR

Bazı paydaşlar, elektrik sektöründeki dikey üretim ve arz entegrasyonu konusunda endişelerini dile 
getirmektedirler. Üretim sahibi olan bir şirketin parçası olan tedarikçilerin, yüksek toptan fiyatlarla 
ilgilenmeleri nedeniyle, tüketicilere enerji verimliliği hizmetleri ya da esnek ürünler sunmak için herhangi 
bir motivasyonlarının olmadığını iddia etmektedirler (örn. Saatlik uzlaşmalı ürünler).

Aşağıdakiler AB ülkelerinin çoğu için geçerlidir:

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ülke Raporları, 2014

Kanıt

AB ÜYE DEVLETLERİNDEKİ ENERJİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Macaristan 4 43
İtalya 3 412
İrlanda 5 6
Letonya 1 6
Litvanya 6 27
Lüksemburg 2 11
Hollanda 4 35
Polanya 6 82
Portekiz 4 10
Romanya 5 54
Slovakya 1 71
Slovenya 2 13
İspanya 5 225
İsveş 3 120
Birleşik Krallık 7 32

ÜLKE ANA GÜÇ ÜRETİCİSİ ALTYAPI KURUMLARI SAYISI NUMBER OF ELECTRICITY RETAILERS

      (Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu,  Enerji piyasası araştırması,  Mümkün kanuni yolların bildirimi, 2015, sf . 231 - 232)

Alıntı

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ülke Raporları, 2014

“ Dikey Entegrasyonun rekabete ve tüketicilere zarar verme potansiyelini ve zarar verebileceği çeşitli 
yolları değerlendirdik. ( … ) Bu konu ile ilgili şu andaki görüşümüz, Dikey Entegrasyonun bağımsız 
tedarikçiler ve üreticiler için rekabet üzerinde zararlı bir etkisinin bulunmadığı yönündedir.”
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Kaynak: Actionable Insights for the New Energy Consumer,(Yeni Enerji Tüketicisi için  Eyleme Dönüştürülebilir İçgörüler) Accenture, 2012, www.accenture.com

Daha iyi ödeme seçenekleri

Baz: Yalnızca hükümet tarafından denetlenmeyen piyasalardaki katılımcılar.

Yeni bir elektrik tedarikçisine geçmenize hangi faktörler neden olur?

(2015 ACER / CEER Piyasa İzleme Raporu, sf .57)

“ ( … ) Düşük değiştirme oranı, her zaman, tüketici katılımının düşük olduğu anlamına gelmez. 
Sözleşmeleri yeniden masaya yatıran tüketicilerin payı ve daha iyi anlaşmalar yapmak isteyen ancak 
değiştirmeme kararı alan tüketicilerin payı göz önünde bulundurulmalıdır ( … )  Diğer önemli bir bilgi de, 
mevcut tedarikçinin hem mevcut hem de yeni tüketicilerin memnuniyeti için rekabetçi fiyatlar ve kaliteli 
hizmet sunduğu başarılı yeni müzakarelerin sayısıdır.”

(CEER İyi işleyen perakende piyasalarını araştırması, 201 , sf.24)

Alıntı

Kaynak: Birleşik Krallık Rekabet Politikası Merkezi

“ Daha yüksek değiştirme oranları daha rekabetçi piyasaları işaret etse de, diğer rekabet göstergeleriyle 
birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin, değiştirme oranları, piyasa açılışının ilk aşamalarında, tüketiciler ilk 
seçimlerini yaparken (daha) yüksektir ancak daha sonra piyasa olgunlaştıkça dengeli bir hal alabilir. 
Diğer taraftan, tüketiciler mevcut tedarikçilerinden memnunsa, tedarikçi değiştirmek için bir sebepleri 
olmaz (örn. Mevcut tedarikçileri rekabetçi bir şekilde fiyatlı ürünler ve iyi bir hizmet kalitesi sunmaktadır) 
ve bu nedenle, değiştirme oranları oldukça rekabetçi bir piyasada bile düşük olabilir.”

Birleşik Krallık’de değişikliğe elde edilen kazançlar neden olur, ancak büyük avantajlarına ragmen çoğu kişi 
değişiklik yapmaz
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Düşen elektrik faturası

İlk üçte belirtilen 

İhtiyaçlarıma daha uygun olan oran planları 
(örn. sabit fiyat, akşamları daha düşük fiyat vb.)

Yenilenebilir enerji seçenekleri (örn. rüzgar, 
güneş vb.)

İhtiyaçlarıma daha uygun olan ürün ve hizmet 
paketleri (doğal gaz, ev telefonu, internet, ev 
enerji denetimi paketi vb.)

Daha iyi tedarikçiye bağlılık 
ödüllendirme programı

Daha iyi tüketici hizmeti/desteği

Kaynak: Actionable Insights for the New Energy Consumer,(Yeni Enerji Tüketicisi için  Eyleme Dönüştürülebilir İçgörüler) Accenture, 2012, www.accenture.com

Daha iyi ödeme seçenekleri

Baz: Yalnızca hükümet tarafından denetlenmeyen piyasalardaki katılımcılar.

Yeni bir elektrik tedarikçisine geçmenize hangi faktörler neden olur?

(2015 ACER / CEER Piyasa İzleme Raporu, sf .57)

“ ( … ) Düşük değiştirme oranı, her zaman, tüketici katılımının düşük olduğu anlamına gelmez. 
Sözleşmeleri yeniden masaya yatıran tüketicilerin payı ve daha iyi anlaşmalar yapmak isteyen ancak 
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mevcut tedarikçinin hem mevcut hem de yeni tüketicilerin memnuniyeti için rekabetçi fiyatlar ve kaliteli 
hizmet sunduğu başarılı yeni müzakarelerin sayısıdır.”

(CEER İyi işleyen perakende piyasalarını araştırması, 201 , sf.24)

Alıntı

Kaynak: Birleşik Krallık Rekabet Politikası Merkezi
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Gerçek

Kanıt

Kaynak: Smart Electric Lyon, EDF

Benzer ev cihazlarına  ancak farklı yaşam tarzlarına ve yük eğrilerine sahip 4 kişilik ailelere yönelik üç örnek 

Tüketicilerin hepsi farklıdır: bazıları en ucuz ve en basit ürünleri ister; diğerleri ise çevresel etkileri 
azaltıp daha enerji etkin olmak ya da kendi yenilenebilir elektriklerini üretmek ister. Konuyla daha ilgili 
bazı tüketiciler, Kullanım Zamanlı (ToU) tarifeleri gibi daha karmaşık tarifeler isteyecektir.

Bu nedenle, teklif sayısını sınırlandırmak – bazı ülkelerde denendiği ya da düşünüldüğü üzere- atılacak 
doğru bir adım değildir. Tüketicilerin davranışını- altta yatan motivasyonlarını- ölçmek, anlamak ve 
tahmin etmek oldukça zordur. Bu,  karşılaştıkları seçenek sayısının korkutucu olmadığı konusunda 
tüketicileri temin etse de, aynı zamanda, örneğin, tedarikçiler arasındaki farklılıkları azaltarak ve 
tedarikçilerin farklı tüketicilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun ürün sunma becerilerini zayıflatarak 
tüketicilerin bu sürece dahil olma motivasyonlarını azaltabilir.

İnovasyonu engellemeden, tüketicilerin  ihtiyaçlarına en uygun ürünleri seçmelerine yardımcı olmanın 
çok sayıda yolu vardır, örn. Fiyat karşılaştırma araçları, enerji tedarikçileri ya da tüketici birlikleri 
tarafından verilen kişiye özel tavsiyeler vb.

ÇOK SAYIDA TEKLİF PİYASAYI GEREKSİZ OLARAK 
KARMAŞIKLAŞTIRIYOR. TÜM TÜKETİCİLERİN TEK İSTEDİĞİ 
ENERJİ

Tüketiciler, genelde, aynı ürünü isteyen benzer düşüncedeki monolitik grup olarak ifade edilmektedir. 
Bu nedenle, teklif sayısını sınırlandırmak, piyasayı karmaşadan uzaklaştıracağı için yararlı gibi 
görünmektedir.
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Kaynak: Revealing the Values of the New Energy Consumer (Yeni Enerji Tüketicisinin Değerlerini Ortaya Çıkarmak), Accenture 2011, www.accenture.com

Enerji yönetiminde tüketici segmentlerinin farklı değerleri ve tercihleri var

Esas: Tüm katılımcılar
Metodoloji notu: Birleşik analize dayalı sonuçlar

Bağımsızlar

Sosyal bağımsızlar

Maliyet açısından hassaslar

Hizmet tabanlılar

Gelenekselciler

Teknoloji meraklıları

13%

18%

22%
18%

15%

14%

Tüketicilerin çoğunluğu ürünleri ve hizmetleri kişiye özel olarak sunan şirketleri tercih ediyor 

Kaynak: Building a Differentiated Service Experience Strategy (Farklılaştırılmış bir Hizmet Tecrübesi Stratejisi Oluşturmak), Accenture 2010, www.accenture.com

“ Tekliflerin ek hizmetleri olanlar da dahil olmak üzere giderek çeşitlilik kazanması sektördeki 

inovasyonun arttığının işaretidir. Bu teklifler tüketicilerin fiyat karşılaştırma araçlarına ve genel olarak 

piyasaya olan ilgilerinin artmasını sağlar.”

( 2015 AC ER/ CEER Piyasa İzleme Raporu, sf. 50)

“ Perakende Piyasası İncelemesi (RMR) dört tarife kuralı tarafından uygulanan kısıtlamaların 

tedarikçilerin tüketiciler ve rekabet açısından yararlı olabilecek, yenilik yapma ve ürün sunma 

becerilerini kısıtladığı kanısındayız. Bu durum, RMR kurallarının akıllı sayaçlar konusundaki inovasyonu 

özellikle engelleme potansiyeli açısından uzun vadede özellikle endişe vericidir. ”

( Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu,Enerji piyasası araştırması,Olası kanuni yolların bildirimi, 2015, sf. 31)

Alıntı

82% 6%
Katılıyorum +kesinlikle katılıyorum

Katılmıyorum+ kesinlikle katılmıyorum

Esas: Tüm katılımcılar
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Fiyatlarda ve tekliflerde şeffaflığın artması da daha iyi düzenleme yapılmasıyla bağlantılıdır. Politika 
yapanların basitlik ve anlaşılabilirlik arasında bir denge kurması için fiyatların ve tekliflerin sunumunu 
düzenleyen mevcut mevzuat hükümlerinin etkisini değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Gerçek

Fiyat karşılaştırması araçları, açıkça belirterek ve basit bir dil kullanarak tüketicilerin enerji  
ürünlerinin özelliklerini anlamalarına yardımcı olabilir. 

Enerji tedarikçileri ve Enerji Hizmet Şirketleri ( ESCO’lar ) müşterilerine kişiselleştirilmiş 
tavsiyeler verebilirler- halihazırda vermektedirler, örn. durumlarına ve tüketim profillerine ugun 
en ucuz ve en uygun tarifenin ne olduğunu söyleyebilirler.

Düzenleyiciler, işletmeler ve tüketici birlikleri perakende enerji piyasalarındaki anlayışı ve sürece 
dahiliyeti artırmak için tüketici bilgilendirme ve eğitimi konusunda birlikte çalışabilirler.

Kanıt

ELEKTRİK ŞİRKETLERİ TÜKETİCİLERİN TEKLİFLERİ 
KARŞILAŞTIRMASINI KASITLI OLARAK 
ZORLAŞTIRMAKTADIR

Tedarikçilerin, genellikle, tüketicilerin çoğunun anlayıp karşılaştıramaması için teklifleri 
aşırı derece karmaşık yaptıkları düşünülmektedir. Bu durum tüketicilerin tedarikçilerini 
değiştirip değiştirmeme kararlarını vermelerini zorlaştıracaktır.

Tüketicilerinin enerji konusunda farklı ihtiyaçları ve öncelikleri vardır. Bu nedenle, aynı diğer piyasalarda 
olduğu gibi, farklı ürün, hizmet ve sözleşme türleri arasından özgürce seçim yapabilmelerinin 
sağlanması çok önemlidir.  Seçimlerini yalnızca fiyata ve markaya göre değil aynı zamanda da 
faturalandırma türleri ve sıklığı, sözleşme süresi, ödeme koşulları, hizmet seviyesi, bilgilerin detaylılığı ve 
elektrik kaynağı gibi özelliklere göre de yapabilmelidirler.

Enerji şirketleri örn. tarifeleri açıklamak için daha iyi yollar arayarak, tekliflerinin karşılaştırılabilirliğini 
kolaylaştırmak için sıkı çalışmaktadır.  Ancak, teklif sunumunun basitleştirilmesi inovasyonu ve tüketici 
tercih imkanlarını azaltan kurallara yol açmamalıdır.

İnovasyonu engellemeden, tüketicilerin kendilerine en uygun olan ürünleri seçmesini sağlamanın pek 
çok yolu vardır:

Tedarikçilerin çoğu tekliflerini mümkün olduğunca benzer şekilde göstermektedir:

Engie/Electrabel - Belçika EDF energy – Birleşik Krallık
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( 8. AB Vatandaşları Enerji Forumu Sonuçları, 2016 )

“ Tekliflerin ek hizmetleri olanlar de dahil olmak üzere giderek çeşitlilik kazanması sektördeki 
inovasyonun artışının işaretidir. Bu teklifler tüketicilerin fiyat karşılaştırma araçlarına ve genel olarak 
piyasaya olan ilgilerinin artmasını sağlar. ”

(2015 ACER/ CEER Piyasa İzleme Raporu, sf .50)

Alıntı

Şubat 2016’da,  E U RE L E C T R I C   Avrogaz ve Avrupa tüketici kuruluşu BEUC ile, tedarikçilerin 
tüketicilere 5 kilit unsur sunarak -tek bir yerde, kısa, kolay anlaşılabilir, belirgin ve erişilebilir bir şekilde- 
enerji tekliflerinin karşılaştırılabilirliğini daha da destekleyeceklerini taahhüt ettikleri ortaklaşa bir beyana 
imza atmıştır:  htt p ://w ww . eu r electr i c . o rg/media/ 2 63 66 9/j o i nt _ stat ement_ -_imp roved _ 
comparabi li t y_of_energy_offer s_- 20 16-0 30 - 0 116-01-e.pd f

Fiyat karşılaştırması web siteleri çoğu AB ülkesinde mevcuttur:

metimes s plex so th
nd and c ult  to  de

Kaynak: ACER, Kasım-Aralık 2014

“ Forum, tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun tercihleri yapmalarını sağlamak için enerji tekliflerinin 
karşılaştırılabilirliğini artırmak konusunda  B E U C ,  E U R E L E C T R I C   ve  E U R O G A S’ın ortak 
beyanını takdirle karşılamakta ve ilgili piyasa aktörlerini bu ilkelere uymaya teşvik etmektedir.”

ALMANYA www.verivox.de www.verivox.de
YUNANİSTAN NRA http://www.aerioattikis.gr/default.aspx?pid=34&la=1&artid=135
MACARİSTAN Information from NRA and other offers from 3 suppliers http://www.vasarlocsapat.hu
İRLANDA http://www.bonkers.ie/compare-gas-electricity-prices/electricity / http://www.bonkers.ie/compare-gas-electricity-prices/gas
İTALYA http://trovaofferte.autorita.energia.it/ http://trovaofferte.autorita.energia.it/
LETONYA Information from NRA Information from NRA
LİTVANYA Information from NRA Information from NRA
LÜKSEMBURG www.calculix .lu http://www.ilr.public.lu/gaz/fournisseurs/
MALTA Information from NRA n.a.
HOLLANDA http://www.energieleveranciers.nl/energie-vergelijken http://www.easyswitch.nl/energie
KUZEY İRLANDA http://www.consumercouncil.org.uk/energy/price-comparison-/ n.a.
NORVEÇ http://www.konkurransetilsynet.no/en/Electricity-prices/Check- power-prices/ n.a.
POLANYA http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html. php Information from NRA
PORTEKİZ http://www.erse.pt / Simulador de Preços de Energia Elétrica http://www.erse.pt / Simulador de Preços des Gas Natural
ROMANYA Information from NRA Information from NRA
SLOVAKYA http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/ KalkulackaElektrinaNewWeb http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/ KalkulackaPlynNewWeb
SLOVENYA http://www.agen-rs.si/primerjalnik/index.php?/kalkulatorelektrika/ http://www.agen-rs.si/primerjalnik/index.php?/kalkulatorplin/

kalkulator/action/korak2/redirected/1/İSPANYA http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/ http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/
İSVEÇ http://www.ei.se/elpriskollen/ http://www.energimarknadsbyran.se/Gas/Dina-avtal-och- kostnader/Gaspriskollen/

Fiyat karşılaştırması 

Ülke Elektrik Gaz
AVUSTURYA http://www.e-control.at/haushalts-tarifkalkulator http://www.e-control.at/haushalts-tarifkalkulator
BELÇİKA http://www.brusim.be/ http://www.brusim.be/
BULGARİSTAN Information from NRA Information from NRA
HIRVATİSTAN https://kompare.hr/ Supplier’s site: http://www.gpz-opskrba.hr/
ÇEK CUMHURİYETİ http://kalkulator.eru.cz/ and http://www.cenyenergie.cz http://www.cenyenergie.cz
KIBRIS Information from NRA n.a.
DANİMARKA http://www.elpristav len.dk/ http://gasprisguiden.dk
ESTONYA https://minuelekter.ee/calc Supplier’s site: http://www.gaas.ee
FİNLANDİYA  http://www.sahkonhinta.fi/      http://www.gasum.fi/Yksityisille/Kodin-lammitys/hinnastot/
FRANSA www.energie-info.fr www.energie-info.fr
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Gerçek

Tüketici memnuniyeti seviyesi oldukça yüksektir ve pek çok ülkede artmaktadır, örn. Belçika, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, vb. 

Tüketici şikayetlerinin çoğu tedarikçilerin payının çok az olduğu - artan fiyatlarla ilgilidir ve bu 

da genelde hükümetin yaptığı eklemelerden kaynaklanmaktadır (vergiler ve yenilenebilir 

enerjiye yönelik destekleme maliyetleri, sosyal destek ve enerji verimliliği)

Tedarikçilerin, tüketicilerinin deneyimini iyileştirmesini sağlayacak seçeneklerin çoğu henüz 

mevcut değildir, örn. Akıllı sayaçlar, fiili tüketime dayalı faturalandırma vb.

Kanıt

Tüketicilerin İsveç, Finlandiya ve Norveç’teki elektrik tedarikçilerinden memnuniyeti:

Kaynak: EPSI Rating Danimarka, 2015
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İsveç Finlandiya Norveç

AVRUPA GENELİNDEKİ TÜKETİCİLER 
ELEKTRİK ŞİRKETLERİNDEN MEMNUN 
DEĞİLLER

Avrupa Komisyonu’nun tüketici puan tablosu, düzenli olarak enerji sektörünü AB seviyesindeki tüketiciler 
için en kötü performans sergileyen sektörlerden biri olarak tanımlamaktadır.

Yeni ve eski olmak üzere tüm tedarikçilerin öğreneceği çok şey olduğunu ve halen daha öğrenmeye devam 
ettiklerini kabul ediyoruz. Şirketlerin pazarlama ve sözleşme gibi ön satış alanlarında ve tüketici memnuniyeti, 
faturalandırma ve ihtilaf çözümü gibi satış sonrası işlemlerinde tüketicilerin güvenini artırmaya ve tüketicilerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde teklif hazırlamaya yönelik daha çok çalışmaları gerekmektedir. 

Ancak, aynı zamanda aşağıdakileri ifade etmenin de adil olacağını düşünüyoruz:

Tüketicilerin Belçika’daki elektrik tedarikçilerinden memnuniyeti (Flaman bölgesi):

Kaynak: Ombudsman Energie, Activiteitenverslag 2012, 2013, 2014 VREG hizmet kontrolleri, 12 Ocak 2015, Accenture analizi
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%



57

Hanehalkı tüketicilerinin çoğunda akıllı elektrik sayaçları yoktur– 2014 (%)
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Kaynak: CEER Veritabanı, Ulusal Göstergeler (2014–2015).

“ Hanehalkı  tüketicilerinien gelen en yaygın şikayetler fiyata, sözleşmeye ya da faturalandırma 

sorunlarına ilişkindir. ( … ) . Bu hem elektrik hem de gaz perakende piyasası için geçerlidir.”

( 2015 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu, sf. 133 )Alıntı

Hollanda’da enerji tedarikçilerinin sunduğu hizmetlere yönelik tüketici memnuniyeti

Source: Consumentenmarkt elektriciteit en gas eerste helft 2015 (Ulusal Düzenleyici Kurum)

Tedarikçi Değiştirme

Genel hizmet

Enerji faturaları

Enerji tedarikçinizin 
tüketici dostu olup 

olmaması

Soruları ya da 
şikayetleri ele alma

Fiyat

22%

16%

10%

13%

14%

13%

67%

67%

66%

62%

54%

68%

9%

18%

19%

18%

31% 4%

17%

Çok memnun

Memnun

Ne memnun, 
ne memnun değil
Memnun değil

Hiç memnun değil
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Gerçek

Kanıt

TEDARİKÇİLER ENERJİ VERİMLİLİĞİNE, KENDİ 
KENDİNE ÜRETİME VE ENERJİ 
KOOPERATİFLERİNE KARŞILAR

Tedarikçilerin, iş modellerine zarar vereceği düşüncesiyle, genellikle enerji verimliliği, kendi kendine 
üretim ve enerji kooperatiflerine karşı oldukları düşünülmektedir.

Tedarikçilerin geleneksel ana faaliyet alanları gittikçe değişmekte ve olası büyüme olanakları tam olarak 
tüketicilere yönelik yeni ürünlerde ve hizmetlerde yer almaktadır. Tedarikçiler, gittikçe artan şekilde, 
talep katılımı, kendi kendine üretim, pil depolama, bina renovasyonu yapma gibi enerji verimliliği ve akıllı 
termostatlar gibi hızlı kazanım çözümleri konularında yeni değerler paketleri sunmaktadırlar.  Bazen 
Enerji Hizmeti Şirketi (ESCO) ya da ttalp toptancısı rolünde ve bazen de onlarla ortaklıklar kurarak, çoğu 
Avrupa pazarında inovasyonda ön sıralarda bulunmaktadırlar.

Tedarikçilerin, puant yük eğrilerini azaltma ve elektrikli taşıtlar gibi elektriğe yeni talep yaratmak için 
zemin hazırlama yöntemleri olan enerji verimliliği hizmetleri (örn. Tüketicilerin tüketimlerini 
düzenlemelerine yardımcı olacak interaktif araçlar gibi) geliştirme konusunda ticari teşvikleri de 
bulunmaktadır.

Tedarikçilerin çoğu, müşterek sahip olunan fotovoltaik programlarına ya da rüzgar santrallerine yatırım 
yapmak isteyen müşterilerini desteklemektedir.   İnsanların bu projelerde hisse satın almasına izin 
verirken elektrik üretimiyle bağlantılı olan imalat ve işletme risklerini üstlenebilmekte ve bu 
teknolojilerin kabul görmesini aşamalı olarak artırmaktadırlar.

Neticede, bazı tedarikçiler bir enerji kooperatifi kurmak isteyen tüketicileri, örneğin tüm idari süreçleri 
ve mali akışları yöneterek, kendi yeşil enerji arzlarını adım adım üretmelerine yardımcı olarak ve gerekli 
olduğu sürece %100 yenilenebilir elektrik sağlayarak desteklemektedir.

Kaynak: McKinsey Sanayi Vizyonu

45%

Altyapı kurumlarının geleneksel temel işleri azalmaktadır ama yeni büyüme alanları bu düşüşü dengeleyebilir 

Avrupa endüstrisi EBIT, AVR milyar

1 Enerji satışlarını ve yeni satışa yönelik piyasaları (dağıtılmış üretim ve depolama, elektrikli araç altyapısı, yeni satışa      
   yönelik ürünler ve hizmetler, güç akış optimizasyonu) kapsar 

2 Akıllı şebekeleri kapsar

3 Bugüne kıyasla emtia fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığının varsayıldığı durum
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(ACER/ CEER 2014 Piyasa İzleme Raporu, sf. 66)

“ Bazı ülkelerde (örn. Büyük Britanya ve İrlanda), elektrik ve gaz tedarikçileri aynı zamanda iş alanlarını 
genişletme ve ‘enerji hizmet sağlayıcıları’ olma yönünde ilerlemektedir. Tedarikçilerin çoğu ev yalıtımı, 
kazan yalıtımı ve akıllı ölçüm ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Gelişmekte olan diğer bir piyasa da 
mikro-üretim piyasasıdır. Tedarikçilerin çoğu, Fotovoltaik (PV), rüzgar, güneş ısısı, biyokütle ve ısı 
pompaları gibi teknolojilerin kurulumu da dahil olmak üzere bu alanda ürün ve hizmet sunmaktadır. 
Kazan kurulumu ve yalıtım ve kazan bakımı gibi diğer ev geliştirme türleri de pek çok tedarikçi tarafından 
sunulmaktadır. Bazı tedarikçiler aynı zamanda tesisat, drenaj ve elektrik sigortası (…) da sunmaktadır. 
Kısıtlı sayıda tedarikçi ise telefon ve/veya geniş bant hizmetleri sunmaktadır. ”

(2014 ACER/ CEER Piyasa İzleme Raporu, sf. 67)

Alıntı

Kaynak: EURELECTRIC - http://www.eurelectric.org/innovation/

“ Son birkaç yıldır perakende enerji piyasaları hem köklü tedarikçilerin hem de küçük niş tedarikçilerinin 
sunduğu ürün inovasyonunun arttığına tanıklık etmektedir.  ( … )  Perakende ürünlerdeki inovasyon, 
sözleşme süresi, fiyat koruma süreleri, çift yakıtlı teklifler, ek hizmet sunumu ya da yenilenebilir/çevreci 
yaklaşımlar gibi özellikleri kapsayabilir. Bu yenilikçi ürünler, tüketicilere bir zamanlar tamamen homojen 
olduğu düşünülen bir endüstride daha fazla seçenek sunmaktadır. ”

45%

Tedarikçilerin inovatif hizmetlerine ilişkin örnekler EURELECTRIC’in inovasyon websitesinde verilmektedir

45%
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Reality

Kanıt

Kaynak: EDF

Fransa’da yönetmelikle zorunlu tutulan elektrik faturasının özellikleri (sarıyla işaretli yerler)

TEDARİKÇİLER TÜKETİCİLERİN KAFASINI 
KARIŞTIRMAK İÇİN FATURALARI KASTEN 
KARMAŞIKLAŞTIRIYOR

E nerji faturalarının genelde çok karmaşık olduğu belirtilmektedir. Tüketicilerin – ve tüketici birliklerinin – 
çoğu bu konuda tedarikçilerini sorumlu tutmaktadır. Durum iyiye gidiyor gibi görünmediği için fatura 
formatının standartlaştırılması önerilmektedir.

Tedarikçiler tüketicileriyle (örn. Tüketici panelleri aracılığıyla) sürekli irtibat halindedir ve enerji 
faturalarının daha net ve açık olması için çaba sarf etmektedirler1

Ancak, çoğu AB Üye Ülkesinde, faturalar aşırı derecede düzenlenmiş durumdadır.  Tüketicilerin çoğu 
faturalarında çok fazla bilginin olduğundan ve bu durumun faturaları okumakta zorluk çekmelerine 
neden olduğunu belirterek şikayet etse de, tedarikçilerin genelde faturaları basitleştirme ya da 
iyileştirme izinleri yoktur. 

Daha fazla düzenleme yapmadan önce, polita yapıcıların faturalarının görünümünü düzenleyen mevcut 
Avrupa mevzuatı ve ulusal mevzuat hükümlerinin etkisini değerlendirmesi gerekmektedir.  Faturaların 
formatını ve içeriğini doğrudan zorunlu kılmak yerine daha fazla kanıta ve ilkeye dayalı düzenlemenin 
teşvik edilmesinde yarar vardır.

1 
Örnek olarakb akınız: http://sse.com/newsandviews/allarticles/2016/02/new-sse-bill-design-aims-to-end-energy-bill-confusion/

Document à conserver 5 ans
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BOUTHEON SOIZIC
M. DAGNICOURT MARC
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91490 MILLY LA FORET
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N° client : 6 007 344 399
Identifiant Internet :
SBOUTHEON@GMAIL.COM

G Par Internet
edf.fr
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Télécharger l'appli mobile EDF&MOI
mail : serviceclient@edf.fr

F Par téléphone
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09 69 36 66 66
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K Facture du 14/01/2016
N° 35 005 875 346

Electricité (relevé ERDF) 2 606,10 €
€ 0 6 , 6 9 4A V T

Paiements déjà effectués -1 087,68 €

€ 2 0 , 5 1 0 2C T T e r u t c a F

Montant total
2 015,02 €

TTC

A payer avant
le 29/01/2016

f Les prochaines étapes

• Prochaine facture vers le 19/06/2016.
• Prochaine relève ERDF vers le 19/06/2016.

B Lieu de consommation
BRT DE CHANTIER
67 ROUTE DE FONTAINEBLEAU
91490 MILLY LA FORET

Titulaire du contrat
Mme BOUTHEON SOIZIC
M. DAGNICOURT MARC
Votre contrat
N° de client : 6 007 344 399
N° de compte : 4 02 4 010 586 041
(numéro à transmettre pour le règlement de
vos factures)

Electricité "Tarif Bleu"
• Point de livraison (PDL) :
N° 22 251 085 317 651
• Puissance : 12 kVA
• Heures Pleines/Heures Creuses

22H30-6H30

C Comment payer ?

Par Internet : choisir « Payer ma facture ».
Par téléphone : choisir « Payer ma facture ».
Par TIP : détacher le TIP et suivre les instructions sur l’enveloppe jointe.
Par chèque : à l’ordre d‘EDF en joignant le TIP.
En espèces : dans un bureau de poste avec votre facture.

H Tenez compte des délais postaux : la date de paiement sur votre facture est celle à
laquelle nous devons avoir reçu votre règlement.

g Pour vos prochaines factures, simplifiez-vous la vie !

Payez par prélèvement automatique mensuel ou bimestriel.
Connectez-vous dès maintenant sur votre espace Client.

Document à conserver 5 ans

edf.fr

mail : serviceclient@edf.fr

EDF SERVICE CLIENTS TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9

Lieu de consommation
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Titulaire du contrat

UPUPElectricité "Tarif Bleu"

UP• Point de livraison (PDL) : UPLIC• LIC• LICProc LICProc LICLIChaLICine fac ture vers leLICine facture vers leLIC19/06/2016.

Par Internet : choisir « Payer ma facture ».
Par téléphone : choisir « Payer ma facture ».
Par TIP : détacher le TIP et suivre les instructions sur l’enveloppe jointe.
Par chèque : à l’ordre d‘EDF en joignant le TIP.
En espèces : dans un bureau de poste avec votre facture.

DU
P• Puissance : 12 kVA

• Heures Pleines/Heures Creuses UP• Heures Pleines/Heures CreusesUP
22H30-6H30

N° de client : 6

Nom, Prénom
Adresse de facturation

A payer avant
le 29/01/2016

Montant total
2 015,02 €

TTC

Document à conserver 5 ans

D

Détail de la facture du 14/01/2016 N°35005875346
Page 2/4

I Votre contrat Electricité
"Tarif Bleu" - 12 kVA - Option Heures Pleines/Heures Creuses - Compteur électronique n°141
Horaires heures creuses - 22H30-6H30 - (peuvent varier de quelques minutes)

Consommation
Régularisation tarifaire Base - 06kVA - du 30/07/2013
au 31/07/2013 (1) 9 0,0041 0,04 19,6%

ERDF ERDF
Base - 06kVA - du 20/06/2014 au 24/09/2014 16851 18374 1523 0,0883 134,48 20,0%

ERDF ERDF
Heures Creuses - 12kVA - du 25/09/2014 au
22/12/2014 0 1230 1230 0,0620 (2) 76,24 20,0%

Heures Pleines - 12kVA - du 25/09/2014 au
22/12/2014 0 3862 3862 0,1014 (3) 391,52 20,0%

ERDF ERDF
Heures Creuses - 12kVA - du 23/12/2014 au
19/06/2015 1230 4855 3625 0,0623 225,84 20,0%

Heures Pleines - 12kVA - du 23/12/2014 au
19/06/2015 3862 14586 10724 0,1019 1 092,78 20,0%

Total Consommation (dont acheminement 665,34 €) 20973 1 920,90
Prix €HT/mois Montant €HT TVA

Abonnement
Déduction - Base - 06kVA - du 20/06/2014 au 20/07/2014 5,56 -5,56 5,5%
Régularisation tarifaire Tarif Bleu 06 kVA Base - du 30/07/2013 au 31/07/2013 (1) 0,27 0,01 5,5%
Base - 06kVA - du 20/06/2014 au 31/07/2014 5,56 7,68 5,5%
Base - 06kVA - du 01/08/2014 au 24/09/2014 5,56 10,05 5,5%
Heures Pleines/Heures Creuses - 12kVA - du 25/09/2014 au 31/10/2014 13,01 15,83 5,5%
Heures Pleines/Heures Creuses - 12kVA - du 01/11/2014 au 19/06/2015 13,28 100,86 5,5%
Heures Pleines/Heures Creuses - 12kVA - du 20/06/2015 au 20/07/2015 13,28 13,28 5,5%
Total Abonnement (dont acheminement 102,31 €) 142,15

Conso kWh Prix du kWh Montant €HT TVA
Taxes et Contributions
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) 20964 0,00618 (5) 129,63 20,0%
Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE) 20964 0,01840 (4) 385,76 20,0%
Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité (CTA) 27,66 5,5%
Total Taxes et Contributions 543,05
Total Electricité hors TVA 2 606,10

En conclusion : situation de votre compte depuis le démarrage de votre échéancier

Total facture hors TVA 2 606,10 €

TVA 19,60 % sur un montant total de 0,04 € 0,01 €
TVA 20,00 % sur un montant total de 2 436,25 € 487,25 €
TVA 5,50 % sur un montant total de 169,81 € 9,34 €

Total facture TTC 3102,70 €

Paiements déjà effectués -1087,68 €

Montant total
2 015,02 €

TTC

Document à conserver 5 ans

Consommation
ég

au 31/07/2013 (1)

Total Consommati on (dont acheminement 665,34 €)

Total Abonnem ent (dont acheminement 102,31 €)

Taxes et Contributions
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE)
Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE)
Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité (CTA)

D
Total facture hors TVA

TVA 19,60 % sur un montant total de 0,04 €

D
TVA 19,60 % sur un montant total de 0,04 €

D
TVA 20,00 % sur un montant total de 2

D
TVA 20,00 % sur un montant total de 2

D
436,25 €

TVA 5,50 % sur un montant total deDTVA 5,50 % sur un montant total deD169,81 €

0,01 €
487,25 €

9,34 €

- 12 kVA - Option Heures Pleines/Heures Creu ses - Compteur électronique n°141

ularisation tarifaire Bas e - 06kVA - du 30/07/2013

DTotal facture TTC DTotal facture TTCD 3102,70 €

Total Taxes et Contributions
Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité (CTA)

543,05

Document à conserver 5 ans
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A Evolution de votre consommation facturée en kWh

I Votre consommation en Electricité

Relevé ERDF Relevé Client Relevé estimé

E Des infos à portée de main !
Des explications concernant les taxes et contributions sur

taxes.edf.com

Mieux comprendre les détails de votre facture sur
facture.edf.com

Etre informé sur les prix sur
infoprix.edf.com

A Pour votre information
Prix et Réglementation
Electricité : Vos Conditions Générales de Vente ont été modifiées au 15/07/2015. Sur décision des pouvoirs publics, le Tarif Réglementé de Vente a évolué au
01/08/2015. Le montant de la CTA a évolué au 01/08/2015. Selon la réglementation en vigueur, les montants de la CSPE et des TCFE ont évolué au 01/01/2016. Plus
d'information sur le site edf.fr
Nouveau taux de taxe : TCFE 0,0062€/kWh à compter du 01/01/2015

TIPS€PA

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulai re de mandat, vous autorisez EDF à envoyer
ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, e t votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de EDF. Vous bénéficiez du dro it d'être remboursé par votre ba nque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de déb it de votre compte pour un prélèvement
autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expl iqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut
autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

Identification
règlement

DATE SIGNATURE

Q

EDF
TSA 60002
75937 PARIS CEDEX 19

350058753469 MARC DAGNICOURT 30003013470005010065149

070150140117 41402401058604135005875346680104 201502

ICS : FR47EDF001007
RUM : TIP044024010586041350058753461401

4 02 4010586041 35005875346

2 015,02

IBAN : FR76 3000 3013 4700 0501 0065 149
EN CAS DE MODIFICATION JOINDRE UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Marc DAGNICOURT
M. DAGNICOURT MARC
67 ROUTE DE
FONTAINEBLEAU 91490
MILLY LA FORET

Montant en euros

TRE0240240105860410000002015024O

Flashez-moi pour payerenligne

ATATA
AT

Votre consommation en Electricité

Document à conserver 5 ans

Document à conserver 5 ans

DUPLICATA

Page 4/4

Consommation
(1) Régularisation tarifaire : le montant de cette régularisation est calculé en application de l'arrêté du 28 juillet 2014 relatif aux Tarifs Réglementés de Vente de
l'électricité qui modifie rétroactivement les barèmes de prix pour la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013. Le prix unitaire appliqué correspond à la
différence entre le prix publié dans le nouvel arrêté et celui qui vous a été précédemment facturé. Pour plus de détails, connectez-vous sur regultarifpart.edf.com.
Le montant total de votre régularisation tarifaire, pour la période du 30/07/2013 au 31/07/2013, est égal à 0,07 € HT pour la consommation (17 kWh) et 0,02 € HT pour
l'abonnement. Il n'est soumis qu'à la TVA. Selon votre situation contractuelle et votre rythme de facturation, ce montant vous sera facturé sur une ou plusieurs lignes
(identiques) en une ou plusieurs fois. - (2) Evolution au 01/11/2014 : sur les 1230 kWh facturés, 305 kWh à 0,0610 €/kWh et 925 kWh à 0,0623 €/kWh - (3) Evolution au
01/11/2014 : sur les 3862 kWh facturés, 960 kWh à 0,0998 €/kWh et 2902 kWh à 0,1019 €/kWh - (4) Evolution au 01/01/2015 : sur les 20964 kWh facturés, 7680 kWh à
0,01650 €/kWh et 13284 kWh à 0,01950 €/kWh - (5) Evolution au 01/01/2015 : sur les 20964 kWh facturés, 7680 kWh à 0,00317 €/kWh et 13284 kWh à 0,00319 €/kWh
Taxes et contributions
CTA électricité : 27,04% de la part acheminement de l'abonnement
Pénalités de retard
De plus, conformément aux conditions générales de vente, à défaut de paiement intégral dans le délai pr ossel,tnemelgèrruelruopuvé mmes dues seront
majorées de plein droit de pénalités de retard calculées surla base d’ une fois et demie le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC. Le montant
de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 €.

Mentions relatives à votre contrat d'électricité :

Résiliation possible du contrat à tout moment sans préavis ni pénalité.
Offre à tarif réglementé.

Origine 2014 de l'électricité : 82,2 % nucléaire, 13,6 % renouvelables(dont 7,9 % hydraulique), 1,6 % charbon, 1,3 % gaz, 1 % fioul et 0,3 % autres. Indicateurs
d'impact environnemental sur www.edf.com

Vous souhaitez faire une réclamation écrite ?
Vous pouvez vous adresser à EDF, qui met à disposition un parcours en trois étapes, pour vous assurer une réponse dans les meilleurs délais :

· Etape 1 : vous adressez votre réclamation par internet à particulier.edf.fr ou par courrier à EDF Service Client - TSA 20012 - 41975 BLOIS CEDEX.
· Etape 2 : la réponse apportée par le Service Client ne vous satisfait pas, vous pouvez alors envoyer votre réclamation par internet à particulier.edf.fr ou par

courrier à EDF Service Consommateurs - TSA 20021 - 41975 BLOIS CEDEX 9.
· Etape 3 : vous restez en désaccord avec la réponse du Service Consommateurs, vous pouvez dans ce cas solliciter le Médiateur EDF par internet sur

https://mediateur.edf.fr ou par écrit au Médiateur EDF - TSA 50026 - 75804 PARIS CEDEX 8.

Si dans un délai de deux mois, votre réclamation écrite auprès d'EDF n'a pas permis de régler le différend, en cas de litige lié à l'exécution du contrat, vous pouvez
saisir le médiateur national de l'énergie sur www.energie-mediateur.fr ou par écrit au Médiateur national de l'énergie - Libre Réponse n°59252 - 75443 PARIS CEDEX 9.

Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : www.energie-info.fr, le site d'information des pouvoirs publics,

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux Conditions Générales de Vente ou rendez-vous sur cgv.edf.com

Origine 2014 de l'électricité : 82,2 % nucléaire, 13,6 % renouvelables(dont 7,9 % hydraulique), 1,6 % charbon, 1,3 % gaz, 1 % fioul et 0,3 % autres. Indicateurs
d'impact environnemental sur www.edf.com

LICATAVous souhaitez faire une réclamation écrite ?
Vous pouvez vous adresser à EDF, qui met à disposition un parcours en trois étapes, pour vous assurer uner

ATur vous assurer une r

ATATépo

ATATnse

ATATda

ATns les meilleur s délais :

ATns les meilleurs délais :

AT· Etape 1 : vous adressez votre réclamation par internet à particulier.edf.fr ou par courrier à EDF Service Client - TSA ATfr ou par courrier à EDF Service Client - TSAATAT200AT12 - 41975 BLOIS CEDEX.AT12 - 41975 BLOIS CEDEX.AT· Etape 2 : la réponse apportée par le Service Client ne vous satisfait pas, vous pouvez alors envoyer votre réclamation par internet à particuATuvez alors envoyer votre réclamation par internet à particuAT lier.edf.fr ou par
courrier à EDF Service Consommateurs - TSA 20021 - 41975 BLOIS CEDEX 9.

· Etape 3 : vous restez en désaccord avec la réponse du Service Consommateurs, vous po ATpo ATATuvez ATATda ATATns ce cas soATATllATiciter le Médiateur EDF par internet surATiciter le Médiateur EDF par internet surAT
https://mediateur.ed://mediateur.ed:/ f.fr ou par écrit au Médiateur EDF - TSA 50026 - 75804 PARIS CEDEX 8.

LIC
04 PARIS CEDEX 8.

LICAT04 PARIS CEDEX 8. ATSi dans un délai de deux mois, votre réclamation écrite auprès d'EDF n'a pas permis de régler le différend,

LIC
Si dans un délai de deux mois, votre réclamation écrite auprès d'EDF n'a pas permis de régler le différend,

LICAT
Si dans un délai de deux mois, votre réclamation écrite auprès d'EDF n'a pas permis de régler le différend, ATAT

en cas deATAT
liAT
tige lié à l'exécution du contrat,AT
tige lié à l'exécution du contrat,AT

vous pouvez
saisir le médiateur national de l'énergie sur www.energie-mediateur.fr ou par écrit au Médiateur nati

LIC
ergie-mediateur.fr ou par écrit au Médiateur nati

LICLIC
on

LIC
al de l'

LIC
al de l'

LICAT
al de l' ATAT

én AT
ergie - Libre RAT

ergie - Libre RAT
éponse n°59252 - 75443 PARIS CEDEX 9.

Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : www.energie-info.fr, le site d'information des

LICergie-info.fr, le site d'information des

LICLICpo

LICuvoirs

LICuvoirs

LICATuvoirsATpuATpuATblics,

iation possible du contratà tout moment sans préavis ni
Offre à tarif réglementé.

Document à conserver 5 ans
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Kanıt

45%

Tedarikçilerin Üye Devletlerin hanehalkı tüketici faturalarında vermek zorunda oldukları bilgiler– 2014 (ülke sayısı)

Tek temas noktası 

Tüketicilerin ihtilaf çözümü hakları 

Tedarikçi değiştirme  bilgisi 

Ödeme yöntemleri

Tedarikçi detayları

EDAŞ detayları 

Tüketim dönemi

Fiyat dökümü

Fiili tüketim

Tahmini tüketim

Sözleşme süresi

 Enerji karışımı

Fiyat karşılaştırma araçları 

Diğer

0

Ülke Sayısı

5 01 51 02 52 03

GazElektrik

Kaynak: CEER Veritabanı, Ulusal Göstergeler (2014–2015), şekil 55

“ Üye Devletler, (…) faturalarda verilen bilgiler ve fiili tüketime göre faturalandırma bilgileri gibi 

tüketicilere enerjiyle ilgili konularda bilgi vermeye yönelik düzenlemeler yapmışlardır.”

( 2015 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu, sf.28 )

“ Üye Devletlerin çoğunda, Şekil 55’te verilen bilgilendirme unsurlarının çoğu faturaya dahildir. 
Tüketicilere kolay ve anlaşılır bir şekilde bilgi vermek önemlidir. Yine de, birden ve uzun aralıklarla çok 
fazla detay sunulması sebebiyle, faturada çok fazla bilgiye yer vermek tüketicilerin buna erişiminin daha 
az olmasına neden olabilmektedir. Tüketicilerle iletişim kurarken, düzenli gönderilen e-postalar ya da 
tedarikçinin ve/veya DSO’nun websitesindeki tüketiciye ait ‘sayfam’ gibi diğer iletişim kanalları da en az 
faturalar kadar etkin olabilir.”

( 2015 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu, sf.125 )

“ Faturaların ve diğer tüketici tebliğlerinin içeriğine ya da formatına ilişkin açıklama seviyesinin dikkatle 
değerlendirilmesi konusunda (Komisyon'a) çağrıda bulunmak isteriz. Anekdotsal kanıtlar, müşterilerin 
halihazırda çok fazla bilgi aldığını ve bunun belirli durumlarda sürece dahil olmayı artımak yerine 
azaltabileceğini göstermektedir. Detaylı gereklilikler, tedarikçiler arasındaki inovasyon kapsamını 
azaltabilmekte ve hızla modası geçmiş hale gelebilmektedir. (örn. Daha fazla kişinin elektronik faturayı 
tercih etmesi).” 

(2012 / 27 / E U sayılı Enerji Verimliliği Direktifinin İncelemesi konusunda 
Avrupa Komisyonu Kamuoyu Görüşünün Alınmasına CEER’in verdiği Yanıt, 2016,sf. 2)

Alıntı



62

“hizmet verdiğimiz 2 dağıtım bölgemizde 2O15 yılında yaklaşık  
3 bin 35O km dağıtım hattı, 546 adet dağıtım transformatörü ve  
743 bin adet müşteri için sayaç yatırımı yapılmıştır.”

ADm EDAŞ vE GDz EDAŞ’TAN  
2O15’TE 437 mİLyON TL’LİK yATıRım 

ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ 
İcra Kurulu Başkan 
Vekili Metin Demirdağ, 
geniş bir coğrafyada 
elektrik dağıtım hizmetini 
sağlamak üzere her yıl 
bölge ihtiyaçlarını dikkate 
alarak ciddi yatırımlar 
gerçekleştirdiklerini 
dile getirdi. Demirdağ, 
“2015 yılında 2 dağıtım 
bölgemize toplamda 437 
Milyon TL yatırım yaptık” 
dedi.

EDAŞ HABERLERİ

Metin DEMİRDAĞ
ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ İcra Kurulu Başkan Vekili
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“Sürekli ve kaliteli 
hizmet ilkesiyle 

yaklaşık  
4,6 milyon 
tüketiciye  

4 bin kişilik uzman 
kadromuzla elektrik 

dağıtım hizmeti 
sağlıyoruz.”

ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ İcra 
Kurulu Başkan Vekili Metin 
Demirdağ, günümüzde enerjinin 
her türlü ekonomik faaliyetin 
ve sosyal hayatın kaçınılmaz 
bir unsuru haline geldiğini 
dile getirdi. Elektrik enerjisi 
tüketiminin, ekonomik ve 
sosyal gelişmenin en önemli 
göstergelerinden biri olduğunu 
aktaran Demirdağ, “Bir ülkede 
kişi başına düşen elektrik enerjisi 
üretimi ve tüketimi o ülkedeki 
hayat standartını yansıtması 
bakımından önemlidir. Özellikle 
gelişmekte olan ülkemizde 
hızlı nüfus artışı sonucu ortaya 
çıkan kentleşme ve sanayileşme 
elektrik enerjisine olan talebin 
yıllık ortalama yüzde 6-9 oranında 
artması ile karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, Türkiye’de hayat 
standardının yükselmesi, elektrik 
enerjisine olan talebin giderek 
büyümesine neden olmaktadır. 
Bu açıdan baktığımızda üretilen 
enerjinin kaliteli ve kesintisiz 
şekilde dağıtımını sağlamak çok 
büyük önem arz etmektedir. 
Dağıtım şirketleri işte bu 
aşamada devreye girmektedir. 
Bir dağıtım şirketinin kalitesi 
dağıtılan enerjinin kalitesini de 
belirler” dedi.

ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ 
hakkında bilgi veren Demirdağ, 
“Türkiye’nin elektrik dağıtım 
lisansına sahip ilk özel şirketi 
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 
olarak 2008’den bu yana Aydın, 
Denizli ve Muğla illerinde; 2013 
yılından itibaren de GDZ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. olarak İzmir ve 
Manisa illerinde sürekli ve kaliteli 
hizmet ilkesiyle yaklaşık 4,6 
milyon tüketiciye 4 bin kişilik 
uzman kadromuzla elektrik 
dağıtım hizmeti sağlıyoruz” 
dedi. ADM EDAŞ ve GDZ 
EDAŞ’ın hizmet anlayışı ve 
ilgi odağının merkezinde her 

zaman tüketicilerin yer aldığını 
dile getiren Demirdağ, şirketin 
faaliyette bulunduğu bölgede 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
için tüm çalışanların üst düzey bir 
hassasiyet sergilediğini belirtti. 
Demirdağ, “Kurum kültürümüzün 
bir yansıması olarak tüketicilerin 
ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun hızlı çözümler sunmayı 
hedeflerken, şirket olarak 
güvenilirlik, sürdürülebilirlik, 
ulaşılabilirlik, sosyal duyarlılık 
gibi temel değerlere sahip 
çıkarak kararlı bir şekilde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Geniş bir coğrafyada elektrik 
dağıtım hizmetini sağlamak 
üzere düzenli olarak her yıl bölge 
ihtiyaçlarını dikkate alarak ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. 2015 yılında 
2 dağıtım bölgemize toplamda 
437 Milyon TL yatırım yaptık. Söz 
konusu yatırımlar neticesinde 
sorumluluk alanımızda bulunan 
dağıtım bölgemizdeki talep 
artışlarını karşılıyor ve mevcut 
elektrik şebekesinde yenileme 
ve iyileştirme yatırımları yaparak 

enerji tedarikinde süreklilik 
sağlıyor, teknik ve ticari kalite 
standartlarına uygun olarak 
bölgeye gerekli hizmeti veriyoruz. 
Hizmet verdiğimiz 2 dağıtım 
bölgemizde 2015 yılında yaklaşık 
3 bin 350 km dağıtım hattı, 546 
adet dağıtım transformatörü ve 
743 bin adet müşteri için sayaç 
yatırımı yapılmıştır” şeklinde 
konuştu. 
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Kullandıkları Coğrafi Bilgi 
Sistemi’nin (CBS) bölgede yer alan 
mevcut ve yeni yapılan elektrik 
şebekesi verilerini güncel olarak 
sisteme aktardığını kaydeden 
Demirdağ, “Bu sistem sayesinde 
daha hızlı bilgi akışı sağlanmakta, 
envanter yönetimi, iş verimliliğini 
artıran, etkili ve doğru analizler 
yapılmakta, veri güncelleme 
kolaylığıyla zaman ve maliyet 
kaybının önüne geçilmektedir. 
CBS sistemi sayesinde tüm 
tüketicilerin şebeke ve coğrafi 
konumlarını bilinerek tüketiciden 
gelen ihbarlara daha kolay yanıt 
verilebilmektedir. Kullanılan 
teknolojiler sayesinde tüketici 
hizmetlerinde kalite standartları 
sürekli olarak yükseltilmektedir. 
Yatırım planlama yazılımı ile 
CBS verileri ve SCADA ’dan 
alınan enerji tüketim bilgilerini 
kullanarak şebeke planlamakta, 
ileride yaşanabilecek enerji 
sıkıntılarını önceden görüp 
bu bölgedeki yatırım planları 
şekillendirilmektedir. Böylece 
yeni yapılanma olan bölgelerde 
elektrik altyapısı hazır hale 

getirilmekte ve enerji tüketimi 
artan bölgelerin ihtiyaçlarını 
önceden tespit edip kapasite 
artırarak tüketici ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır” dedi.

Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemi (OSOS) kapsamında 
tüketicilerin daha bilinçli enerji 
sarfiyatı yapmalarının ve cezai 
durumların önüne geçmek için 
gerekli önlemlerin alınmasının 
sağlandığını aktaran Demirdağ, 
SCADA olmayan dağıtım 
trafolarındaki kesintilerin anında 
OSOS sisteminde görülebildiğini 
ve arızaların daha tüketiciden 
kesinti ihbarı gelmeden tespit 
edilerek ekiplerin müdahale 
ettiğini kaydetti. Demirdağ, 
“Gayretli, özverili ve azimli 
çalışmalarımız sonucunda 
her yıl daha da büyüyerek 
faaliyetlerimizi sürdürürken, 
gelişen teknoloji çağında daha 
üstün bir hizmet sunabilmek için, 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesine ilave olarak 
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği, ISO 14001:2004 Çevre 
Yönetim Sistemleri, ISO 10002 

Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi ve değerlere bağlılık 
sürecinde özellikle güvenilirlik 
ve operasyonel mükemmellik 
ilkeleriyle bağlantılı olarak ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetimini 
de sistemimize dahil ederek 
müşterilerimizle, iş ortaklarımızla, 
çalışanlarımızla, kamu 
kurumları ile kanun koyucu ve 
düzenleyicilerle karşılıklı güvene 
dayanan ilişkimizin temelini BGYS 
ile daha da güçlendireceğiz” dedi.

“Türkiye’de hayat 
standardının 
yükselmesi, 

elektrik 
enerjisine olan 
talebin giderek 

büyümesine neden 
olmaktadır.”

“cBS SİSTEmİ SAyESİNDE TüKETİcİDEN GELEN İhBARLARA 
DAhA KOLAy yANıT vERİLEBİLmEKTEDİR”
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“ÇAğRı mERKEzİmİz SEKTÖRDEKİ İLK KAPSAmLı  
ÇAğRı mERKEzİDİR”

Çağrı merkezlerinin sektörde 
Türkiye’nin ilk kapsamlı çağrı 
merkezleri olduğunu ve 7/24 
kesintisiz hizmet verdiğini 
aktaran Demirdağ, sahip oldukları 
teknolojik altyapıya ilişkin şu 
bilgileri verdi: “Şirketlerimiz 
elektrik dağıtım şebekesine 
konumlandırılmış uzaktan izleme 
ve kontrol sistemleri ve yapılan 
dış sistem entegrasyonları 
sayesinde SCADA/DMS/OMS 
sisteminden şebekenin büyük bir 
kısmını canlı olarak izlenebilmekte 
ve kontrol edilebilmektedir. 
Böylece gerekli müdahaleleri 
anında uzaktan yapabilmekte ve 
kesinti süreleri azaltılmaktadır. 
Bunun yanında DMS sistemi 
ile şebeke optimizasyonu 
sağlanıp enerjiyi daha verimli 
kullanarak ve milli servetimiz 
olan elektrik enerjisinde 
tasarruf sağlanmaktadır. SCADA 
sistemiyle şebekeyi sadece 
uzaktan izleme ve kontrol 
fonksiyonları dışında; enerji 

kalitesinin takibi, sistemde 
oluşan anormal durumların 
önceden tahmin edilmesi, 
arızanın daha oluşmadan 

önlemlerinin alınabilmesine imkan 
sağlamaktadır. Böylece bölgedeki 
tüketicilere daha kaliteli bir 
hizmet sağlanmaktadır.”

Demirdağ, düzenli olarak 
yaptıkları anket sonuçlarına 
göre çalışanların beklenti 
ve ihtiyaç düzeylerini 
görebildiklerini ve bu yönde 
aksiyonlar aldıklarını ifade etti. 
Çalışanlarının kişisel gelişim ve 
fonksiyonel konularda kendilerini 
geliştirmelerini sağlayan 
eğitimlerin verilmesinin yanı sıra 

motivasyon artırıcı etkinlikler 
ve başarının ödüllendirilmesi 
gibi faaliyetlerde bulunduklarını 
dile getiren Demirdağ, bu 
faaliyetlerin inovasyona açık, 
geliştirilebilir, sürdürülebilir 
başarıları beraberinde getirdiğini 
ve tüketicilerin beklentilerinin 
de yüksek oranda karşılandığını 
kaydetti.

“Bir dağıtım 
şirketinin kalitesi 
dağıtılan enerjinin 

kalitesini de 
belirler.”

“TüKETİcİLERİN BEKLENTİLERİ yüKSEK ORANDA 
KARŞıLANıyOR”
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BEDAŞ, TüKETİcİLERİN İSTEK, ŞİKAyET vE  
ÖNERİLERİNİ 8 fARKLı KANALDAN ALıyOR

Boğaziçi Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürü 
Mehmet İslamoğlu, iletişim 
kanallarını çeşitlendirerek, 
BEDAŞ’a her platformdan 
ulaşılabilmesini ve hızlı 
dönüş alınabilmesini 
sağlamayı hedeflediklerini 
ifade etti. Tüketicilerin 
istek, şikayet ve önerilerini 
zamanında almak ve etkin 
bir şekilde çözebilmek 
adına sekiz farklı kanaldan 
başvuru aldıklarını 
kaydeden İslamoğlu,  
“Bu kanalları, sosyal 
medya hesaplarımız, 
kurumsal internet sitemiz, 
dilekçe aracılığıyla 
başvuru, Alo 186 Çağrı 
Merkezimiz ve BEDAŞ186 
Mobil Uygulaması olarak 
sıralayabilirim” dedi. 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(BEDAŞ) Genel Müdürü Mehmet 
İslamoğlu, gelişen teknoloji ile 
birlikte dağıtım sektörünün 
de birçok alanda teknolojik 
yatırımlara yöneldiğini belirterek, 
akıllı şebekeler konseptine geçiş 
ile birlikte dağıtım sektörüne 
bakış açısının da değişeceğini 
düşündüğünü dile getirdi. Her 
dağıtım şirketinin kendine 
göre sorunlarını tespit ettiğini, 
mevcut işletme kaynakları ve 
yatırım desteği ile sorunların 
çözüldüğünü kaydeden İslamoğlu, 
“Geriye bakıldığında yılların 
birikmiş sorunları olduğunu 
görüyoruz. Şebeke, yönetim, 
personel ya da tüketici kaynaklı 
problemlerle karşı karşıyayız. Bu 
arada elektrik iletim sürecinde 
de gelişen şartlara göre çözüm 
arayışına gidiliyor.  Üretim, 
iletim ve dağıtımın sorunlarını 
zaman içinde çözmesi ile kaliteli 
ve kesintisiz elektrik dağıtımı 

sağlanacağını düşünüyoruz. 
Ayrıca teknoloji ve özel sektör 
mantığını da ekleyince gerek 
enerji kullanımı ve kalite 
gerek faturalama ve tahsilat 
yönünde iyiye gidiş olacağını 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

“Akıllı şebekeler konseptine geçiş ile birlikte dağıtım sektörüne  
bakış açısı da değişecektir.”

Mehmet İSLAMOĞLU
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Genel Müdürü



67

"Arıza sayısı ve sıklığının en az, kaliteli elektrik arzının ise sürekli gerçekleştirilmesini 
sağlayarak sektördeki liderliğimizi muhafaza etmeyi amaçlıyoruz."

BEDAŞ’ın, özelleştirme sonrasında 
yeni bir yapılanma sürecine 
girdiğini anlatan İslamoğlu, birçok 
alanda daha etkin ve hızlı çözüm 
için hizmetlerin yerelleştirilmesi 
çalışmalarına başladıklarını dile 
getirdi. Bu amaçla bölgesel hizmet 
ofisleri kurulduğunu söyleyen 
İslamoğlu, böylelikle tüketicilerin 
kendi bölgelerine ait hizmet 
noktalarından, problemlerini daha 
hızlı çözmelerini hedeflediklerini 
bildirdi. Çağrı merkezlerinin hizmet 
alanının genişletildiğini belirten 
İslamoğlu, ayrıca internet sitesi 
ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması 
ile ziyaretçilerin, güncel konularla 
ilgili bilgilendirildiğini ve sorularına 
cevap verilip yönlendirme 
yapıldığını anlattı. 

Elektrik kesintilerinin en aza 
indirilmesi çalışmaları kapsamında 
öncelikli olarak problemli 
bölgelerin belirlendiğini söyleyen 
İslamoğlu, yatırım programları 
ile tüm şebekenin bakım ve 
onarımdan geçirilmesi veya 

yenilenmesi çalışmalarının 
yapıldığını belirtti. İslamoğlu, hızla 
gelişen yeni yerleşim bölgelerinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
amacıyla oluşturulan master 
planlar çerçevesinde 5-10 ve 20 
yıllık enerji ihtiyacı doğrultusunda 
projelerin ve yatırım çalışmalarının 
hızlandırıldığına dikkat çekti. 
BEDAŞ misyonu çerçevesinde, 
elektriğin temel yaşam 
gereksinimlerinden biri olduğuna 
inandıklarını belirten İslamoğlu, bu 
doğrultuda tüm BEDAŞ çalışanları 
olarak tedarikçiler ve iş ortaklarıyla 
birlikte tüketicilerin memnuniyetini 
hedef belirlediklerini söyledi. 
İslamoğlu, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Saha operasyon yönetim, kaçak 
saha takip ve CRM sistemlerini 
altı ay gibi kısa bir sürede 
entegre ederek yüksek müşteri 
memnuniyeti ve yüksek verimlilik 
odaklı stratejik hedeflerimizi 
gerçekleştirmeye başladık. Yaklaşık 
2 bin kişilik saha çalışanımızı içeren 

ölçülebilir saha optimizasyonu, 
maliyetlerde yüzde 20’lik azalmaya 
ulaşmamızı sağladı.

Şirketimiz için belirlediğimiz vizyon 
ise şebekemizin; hem teknik 
hem de ekonomik performansını 
sürekli iyileştirip geliştirerek 
sadece günümüz koşullarını değil, 
hizmet verdiğimiz müşterilerimizin 
gelecekteki beklentilerini de 
dikkate alan bir planlama yönetimi 
uygulamayı hedefliyoruz. Böylece 
arıza sayısı ve sıklığının en az, 
kaliteli elektrik arzının ise sürekli 
gerçekleştirilmesini sağlayarak 
sektördeki liderliğimizi muhafaza 
etmeyi amaçlıyoruz.”

ÇAğRı mERKEzLERİ, İNTERNET SİTESİ vE mOBİL  
uyGuLAmA İLE SORuLARA hızLı yANıT SAğLANıyOR

“Twitter’da BEDAŞ Destek 
hesabı ile, İstanbul’un 

Avrupa yakası’ndaki elektrik 
abonelerinin talep ve 

sorularını 7/24 anlık olarak 
yanıtlıyoruz.”
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formundaki süreçlerin teker 
teker grafikleştirilerek görsel 
olarak sergilendiğini kaydetti.  
Ayrıca bedas.com.tr’nin görme 
engelliler için özel olarak 
tasarlanan bir arayüze  de sahip 
olduğunu belirten İslamoğlu, 
sistemin metinleri sesli okuyan 
yazılımlar ile de uyumlu çalıştığını 
söyledi. 

BEDAŞ olarak geri bildirimi, 
kaliteyi artırmak adına fırsat 
olarak gördüklerini söyleyen 
İslamoğlu, iletişim kanallarını 
çeşitlendirerek, BEDAŞ’a her 
platformdan ulaşılabilmesini 
ve hızlı dönüş alınabilmesini 
sağlamayı hedeflediklerini ifade 
etti. Tüketicilerin istek, şikayet 
ve önerilerini zamanında almak 
ve etkin bir şekilde çözebilmek 
adına sekiz farklı kanaldan 
başvuru aldıklarını kaydeden 
İslamoğlu,  “Bu kanalları, sosyal 
medya hesaplarımız, kurumsal 
internet sitemiz, dilekçe 
aracılığıyla başvuru, Alo 186 Çağrı 
Merkezimiz ve BEDAŞ186 Mobil 
Uygulaması olarak sıralayabilirim” 
dedi. 

Elektrik dağıtım sektöründe, 
tüketici deneyimini sosyal 
medyada yeniden şekillendirmeyi 
hedefleyerek sektörde bir ilke 
imza attıklarını anlatan İslamoğlu, 
2015 Kasım ayında Twitter’da 
BEDAŞ Destek Hesabı’nı 
açtıklarını,  İstanbul’un Avrupa 
Yakası’ndaki elektrik abonelerinin 
taleplerini ve sorularını 7/24 anlık 
olarak yanıtlandığını kaydetti. 
Kurumsal web sitesinde bilgiyi 
sadeleştirerek infografiklerle 
ziyaretçilerin hizmetine 
sunduklarını da dile getiren 
İslamoğlu, karmaşık süreçlerin 
rahat anlaşılabilmesi için daha az 
sayıda sınıflandırma yapıldığını, 
‘Bilgi Danışma’ ve ‘Başvuru 
Genel Bilgi’ adımlarında  yazı 

“TüKETİcİLERİN İSTEK, ŞİKAyET vE ÖNERİLERİNİ  
8 fARKLı KANALDAN ALıyORuz”

“yaklaşık 2 bin kişilik 
saha çalışanımızı 

içeren ölçülebilir saha 
optimizasyonu, maliyetlerde 

yüzde 2O’lik azalmaya 
ulaşmamızı sağladı.”

Mehmet İSLAMOĞLU
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü
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İslamoğlu, “Tüketicilerin özellikle 
planlı ve anlık kesintiler hakkında 
hızlı bilgi almasını sağlamak adına 
BEDAŞ 186 Mobil Uygulaması, 
harita üzerinden lokasyon 
seçme özelliği ile kurgulandı. 
Tüketicilerin kendi bölgelerini 
etkileyen planlı bakım ve 
yatırım çalışmalarını görebiliyor, 
üyelik sistemi sayesinde ihbar 
bırakılıyor, ihbarın son durumunu 
başvurularım bölümünden takip 
edilebiliyor.  Belli aralıklarla 
müşteri memnuniyeti anketleri 
düzenleyerek tüketicilerimizden 
geri bildirimler alıyoruz. Ayrıca 
hizmet kontrol ekiplerimiz, 
tüketicileri arayarak saha 
çalışmalarına yönelik hizmet 
kalitesiyle ilgili değerlendirme 
ve görüş talep ediyorlar. Tüm 
bu süreç ve değerlendirmeler 
neticesinde  Müşteri Memnuniyeti 
Politikamız gün geçtikçe iyileşiyor 
ve müşteri odaklı yaklaşımın 
içselleşmesi sağlanıyor” diye 
konuştu. 

Çalışanlara yönelik indirim ve hobi 
kulüpleri olduğunu da dile getiren 
İslamoğlu, ayrıca her ay öğle 
buluşmaları gerçekleştirdiklerini 

bildirdi. Kişisel gelişimden 
spora, psikolojiden diş sağlığına 
kadar her konuda merak edilen 
konuların işin uzmanlarına 
sorulduğunu belirten İslamoğlu, 
ayın çalışanlarına ödül verildiğini 
ve aylık e-bültenlerde de 
duyurulduğunu kaydetti. Sadece 
çalışanların değil, ailelerini de 
önemsediklerini ifade eden 
İslamoğlu, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
da birçok önemli etkinlik 
gerçekleştirdiklerini söyledi.  

Çalışanlara ve adaylara verilen 
eğitimleri BEDAŞ Akademi 
çatısında topladıklarına da 
değinen İslamoğlu, “İş sağlığı 
ve güvenliğinden çalışanların 
yetkinliklerini geliştiren 
eğitimlere, adaylara yönelik 
seminerlere kadar her şeyi 
sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. 
Özellikle saha çalışanlarına 
yönelik animasyonlarla 
hazırladığımız iş sağlığı ve 
güvenliği kitapçıklarımız var. 
Çalışanlarımız için sıkıcı süreçleri 
anlaşılır ve keyifle okunur  
hale getirmeye çalıştık”  
dedi. 

İslamoğlu, sözlerine 
söyle devam etti:

“İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nda, 3 bin 573 
kilometre karelik 
alanda, yaklaşık 4.3 
milyon aboneye, 25 
milyar kWh elektrik 
dağıtımı yapıyoruz. Bu 
anlamda Türkiye’nin 
en büyük dağıtım 
şirketi olma özelliğini 
taşıyoruz. Tüketilen 
enerjinin yüzde 40’ı ticari, 
yüzde 30’u mesken 
ve yüzde 25’i sanayi 
tüketicilerinden oluşuyor.  
Operasyonlarımız, genel 
müdürlüğün yanı sıra 
dört bölge müdürlüğü,  
12 işletme müdürlüğü ve 
sekiz baş mühendislik 
birimi tarafından 
yürütülüyor.  2 bin 800’ü 
teknik personel olmak 
üzere 3 bin 700 kişilik 
hizmet ordumuzla 
İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nda hayatın 
devamlılığını sağlıyoruz”  



Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü Murat Pınar, 
Türkiye’de ilk defa elektrik 
dağıtım sektörü ihtiyaçlarına 
yönelik bir insansız hava aracı 
projesini hayata geçirdiklerini 
bildirdi. Pınar, “Bu proje ile 
şebekemizin daha verimli ve 
etkin bir şekilde yönetilebilmesi 
için temel yapıtaşı olan dağıtım 
hatlarının insansız hava 
araçları ile görüntülüyoruz. 
Bu doğrultuda arıza bakım 
onarım çalışmalarının daha 
kısa sürede, daha az efor ile 
gerçekleştirilmesi ve kötü 
hava koşullarında dahi arıza 
noktasının kısa sürede tespit 
edilebilmesini amaçlıyoruz” 
dedi. 

Türkiye elektrik piyasasının hızla 
büyüdüğüne işaret eden Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar, “Biz sektörde 
yaşanan gelişmeleri yakından 
izliyor ve gelecek potansiyeli 
üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. 
Çünkü sektörümüzün, 
tüketicilerimize sunduğumuz 
hizmetlerin sürdürülebilirliği 
ancak yeni bir enerji geleceği 
sağlamak ile mümkün. Bunun için 
müşteri odaklı özel çalışmalar 
üretmek ve ileri teknoloji odaklı 
AR-GE çalışmalarının yapılması 
gerekiyor” diye konuştu. 

Pınar, Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
bünyesindeki Başkent EDAŞ, 
AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak 
tüm hazırlıkları uzun vadeli enerji 
piyasası vizyonuna ve elektriğin 
mevzuat çerçevesinde belirtilen 
kalite parametreleri paralelinde 
yaptıklarını anlattı. Güvenli ve 
sürdürülebilir dağıtım hizmeti 
ile son kullanıcılara, en yüksek 

seviyede teknolojiyi ulaştırmayı 
ve müşteri memnuniyeti hedefini 
amaçladıklarını kaydeden Pınar, 
şunları söyledi:

“Elektrik dağıtımı yürekten 
yapılan ve insan odaklı bir 
iş. Geleceğin şebekesini 
oluştururken odağımıza binlerce 
çalışanımızı ve milyonlarca kişiye 
verdiğimiz hizmetin kalitesini 
ve müşteri memnuniyetini 
alıyoruz. Biz tüm süreçlerimizde 
14 ilde, 110 bin kilometrekarelik 
bir yüzölçümünde 20 milyon 
kişiye sürdürülebilir ve kaliteli 
hizmet için çalışıyoruz. Ayrıca 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak 
şebekemizin iyileştirilmesi için 
son teknolojinin kullanıldığı akıllı 
şebeke ve AR-GE projelerimizi 
de geleceğin şebekesi yolunda 
mihenk taşı olarak görüyoruz. 
Bugüne kadar tamamlanan 
yatırım projelerinin kayda değer 
bir bölümünü teknoloji projeleri 
oluşturuyor.”

ENERjİSA, DAğıTım ŞEBEKELERİNİ  
İNSANSız hAvA ARAcı İLE KONTROL EDİyOR 
“Türkiye’de ilk defa elektrik dağıtım sektörü ihtiyaçlarına yönelik bir insansız 
hava aracı projesini uyguluyoruz.”

7O

Murat PINAR  
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 

Genel Müdürü



Dağıtıma Gömülü Sistemlerin 
Etki Analizi ve Optimizasyonu 
(DAGSİS) projesinin dünyada 
her geçen gün daha fazla 
konuşulan ve araştırılan bir 
konu olduğunu söyleyen Pınar, 
“Proje kapsamında, birbirleri 
ile bağlantılı ve birbirlerini 
tamamlayıcı nitelikteki dağıtık 
üretim tesisleri (GES, vb.) 

elektrikli araçlar, enerji depolama 
ve yük yönetimi konularında 
bütüncül bir yaklaşım ile 
Türkiye’ye özgü çözümler 
geliştirilmesi amaçlıyoruz” dedi. 
Elektrikli araçların, farklı coğrafi 
şartlar altında farklı kullanıcı 
profillerinin kullanımlarına göre 
modelleneceğini söyleyen Pınar, 
çıkarılan bu kullanıcı profiline 

göre şarj ihtiyacı belirlenerek 
mesken, ticarethane, AVM gibi 
yavaş şarj noktaları ve otoban 
üzeri veya şehir içi hızlı şarj 
noktalarının şebekeye olan 
etkilerini inceleyeceklerini anlattı. 
Pınar, dağıtık üretim, elektrikli 
araç hızlı şarj istasyonu ve şebeke 
ölçekli enerji depolama tesislerini 
yapacaklarını dile getirdi. 

“ENERjİ DEPOLAmA TESİSLERİ yAPAcAğız”

Pınar, uluslararası alanda çok 
prestijli bir kurum olan ABD 
Ticareti Geliştirme Ajansı (USTDA) 
hibe kredisiyle başlatılan Akıllı 
Şebeke Fizibilite çalışması ile 
Akıllı Şebekeler vizyonunun 
iletişim, otomasyon ve akıllı 
sayaç altyapıları, dağıtık üretim 
tesisleri, elektrikli araçlar gibi 
çeşitli açılardan değerlendirildiği 
ve dağıtım şebekesine olası 
etkilerinin dikkate alındığı 
akıllı şebekeler yol haritası 
belirlediklerini anlattı.  Bu 

çalışmalar neticesinde Başkent 
bölgesine ikinci faz akıllı 
şebekeler çalışması için 500 bin 
dolar tutarında destek fonunu 
ülkeye getirmenin gururunu 
yaşadıklarını ifade eden Pınar, 
ikinci fazda yapılan çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkacak 
uygulamaların, aynı zamanda 
diğer dağıtım şirketlerimiz 
olan AYEDAŞ ve Toroslar’daki 
çalışmalar için de önemli bir 
rehber niteliğinde olduğunu 
kaydetti. 
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“uluslararası alanda 
çok prestijli bir 

kurum olan ABD 
Ticareti Geliştirme 

Ajansı (uSTDA) hibe 
kredisiyle Akıllı 
Şebeke fizibilite 

çalışması başlatıldı.”

“5OO BİN DOLAR DESTEK fONuNu TüRKİyE’yE GETİRDİK”



Türkiye’de ilk defa elektrik 
dağıtım sektörü ihtiyaçlarına 
yönelik bir insansız hava aracı 
projesini uyguladıklarını belirten 
Pınar, “Bu proje ile şebekemizin 
daha verimli ve etkin bir şekilde 
yönetilebilmesi için temel yapıtaşı 
olan dağıtım hatlarının insansız 
hava araçları ile görüntülüyoruz. 
Bu doğrultuda arıza bakım onarım 
çalışmalarının daha kısa sürede, 
daha az efor ile gerçekleştirilmesi 
ve kötü hava koşullarında dahi 
arıza noktasının kısa sürede tespit 
edilebilmesini amaçlıyoruz. Bu 
projenin en önemli çıktılarından 
biri de uzaktan izleme yöntemi 
ile çalışma şartlarının zor, iş 
sağlığı güvenlik şartlarının riskli 
olduğu sahalarda hayati avantaj 
sağlamaktadır” diye konuştu.

SCADA Projesi kapsamında 
tüketicilerin ihbarını beklemeksizin 

meydana gelen kesintilerden 
anında haberdar olabildiklerini ve 
operasyonel kaliteyle verimliliği 
üst seviyeye çıkarabildiklerini 
belirten Pınar, şu anda Başkent 
EDAŞ bölgesinde bin 50, Toroslar 
EDAŞ bölgesinde 181, AYEDAŞ 
bölgesinde yaklaşık 90 noktayı 
kontrol merkezi üzerinden gerçek 
zamanlı olarak izlenebildiklerini 
anlattı. Yeniledikleri çağrı 
merkezleri ile 20 milyon tüketiciye 
modern çağın tüm imkanlarıyla 
hizmet verdiklerini dile getiren 
Pınar, IOS ve Android işletim 
sistemli 186 mobil uygulama ile 
tüketicilerin Başkent, Ayedaş 
ve Toroslar elektrik dağıtım 
bölgelerinde yer alan 14 ilde arıza 
bildirimi yapılabildiklerini kaydetti. 
Mobil Arıza Bildirim Uygulaması 
ile önceden bildirilmiş arızaların 
durumunun sorgulanabilmekte, 

eve planlı elektrik kesintileri 
bilgilerine ulaşılabilmekte 
olduğunu söyleyen Pınar, “Böylece 
çok daha kısa sürede bildirimler 
yanıtlayabiliyor ve ihbarları takip 
edebiliyoruz. Alanında ödüllü 186 
Mobil uygulamamız ile şu ana 
kadar 200 bin ihbar alarak, 150 bin 
kullanıcıya ulaştık” dedi. 
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“yenilenen çağrı 
merkezleri ile  

2O milyon 
tüketiciye 

modern çağın 
tüm imkanlarıyla 

hizmet veriyoruz.”

“TüKETİcİ ODAKLı uyGuLAmALARA AğıRLıK vERİyORuz”

“186 mobil uygulama ile tüketiciler 14 ilde arıza bildirimi yapabiliyor. Alanında ödüllü  
186 mobil uygulamamız ile şu ana kadar 2OO bin ihbar alarak, 15O bin kullanıcıya ulaştık.”
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mEDAŞ muhTARLıK İLETİŞİm 
mERKEzİNİ AÇTı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 
faaliyet gösterdikleri bölgelerde, 
muhtarların talep, şikayet 
ve önerilerini en kısa sürede 
cevaplandırabilmek amacıyla 
internet sitesi üzerinden hizmet 
verecek bir sistem kurduklarını 
söyledi. Uçmazbaş, “Bu sistem ile, 
muhtarlarımızdan gelen şikayet ve 
talepleri anlık olarak birimlerimize 
iletiyoruz. Amacımız, en kısa 
sürede geri dönüş yapmaktır” 
dedi. 

Meram EDAŞ Genel Müdürü 
Erol Uçmazbaş, şirketin altyapı 
yatırımları hakkında bilgi verdi.  
Meram EDAŞ’ın altyapısını, 
arıza noktalarına en kısa yoldan 
ulaşımı sağlayan Coğrafi Bilgi 

Sistemi, elektrik şebekesinin 
uzaktan izlenmesini ve yönetimini 
sağlayan SCADA sistemi ve 
uzaktan sayaç okuma Şebeke 
Yönetim Sisteminin oluşturduğunu 
aktaran Uçmazbaş, “Şirketimiz 
faaliyetlerinde, operasyonel 
mükemmelliğe ulaşma 
hedefimizde organizasyonel 
yapımızı, şebeke altyapımızı, 
regülasyon ve mevzuatlara uyum 
yolunda stratejilerimizi planlarken 
teknolojiyi en ön planda tutuyoruz. 
Akıllı şebeke konseptimizi 
gerçekleştirirken bilgi sistemleri 
altyapısı ve otomasyon 
uygulamaları arası entegrasyonlar 
konularında sağlam adımlarla 
ilerleme felsefemizle çalışıyoruz. 
İzlenebilirliği artırarak dağıtılan 
enerjinin kalitesini yükseltmek 

üzere iletişim altyapısı sayesinde 
daha fazla etkileşim ortamı 
sağlama çalışmalarımız sürekli 
iyileştirilmektedir. Elektrik dağıtım 
şebekemizdeki toplam yükün 
yaklaşık yüzde 30’u, 486 adet 
dağıtım merkezi noktasında 
SCADA sistemleri ile uzaktan 
kontrol edilebilmekte ve 
izlenebilmektedir” diye konuştu. 

“Elektrik dağıtım şebekemizdeki toplam yükün yaklaşık yüzde 3O’u,  
486 adet dağıtım merkezi noktasında ScADA sistemleri ile uzaktan kontrol 
edilebilmekte ve izlenebilmektedir.”

Erol UÇMAZBAŞ  
MEDAŞ Genel Müdürü
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135 ADET GüNEŞ SANTRALİ ScADA mERKEzİNE BAğLANDı

Uçmazbaş, güneş enerjisinden 
elektrik üretim kapasitesi 
açısından Türkiye’nin en verimli 
bölgelerinde hizmet veren Meram 
EDAŞ’ın yaklaşık bin 232 adet 
olumlu bağlantı görüşü ile 1011 
MWe bağlantı kapasitesi tahsisi 
yaptığını bildirdi. 2016 yılı Mayıs 
ayı sonu itibariyle, Meram EDAŞ 
elektrik dağıtım şebekesine 181 
adet güneş enerji santralinin ve 

157 MWe üretim kapasitesinin 
bağlandığını ve üretim yapmaya 
devam ettiğini kaydeden 
Uçmazbaş, “Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının dağıtım 
şebekesine entegrasyonunu, 
akıllı şebeke konseptinin en 
önemli unsurlarından olduğunu 
kabul eden Şirketimiz, SCADA alt 
yapısını genişletme çalışmalarına 
da devam etmektedir. 

2016 yılı Mayıs  ayı sonu itibariyle 
181 adet santralin 135 adedi 
Meram EDAŞ SCADA Merkezine 
tüm testler tamamlanarak 
bağlanmış, uzaktan kontrol 
edilebilir ve izlenebilir duruma 
getirilmiştir. 

Diğer santrallerdeki SCADA 
kurulum çalışmaları da hızla 
devam etmektedir” dedi.

Uçmazbaş, 2016 -2020 yılları 
arası 3. Uygulama döneminde, 
Meram EDAŞ’ın tedarik sürekliliği, 
teknik ve ticari kalitesinin 
arttırılması amacıyla hizmet 
verdiği bölgeler olan Konya, 
Karaman, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir ve Kırşehir illerinde 1.2 
Milyar TL’lik (2015-Tüfe) yatırım 
taahhüdünü gerçekleştireceğini 
ifade etti. Bu 5 yıllık dönemde, 
Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri 
ve SCADA yatırımlarıyla akıllı 
şebeke konseptinin genişletilmesi 
amacıyla 600 dağıtım merkezi 
(2500 anahtarlama noktası) ve 
500 FID(Fault Indicator Device) 

noktasında SCADA alt yapı 
çalışmalarını tamamlamayı 
hedeflediğini bildirdi. 

Uçmazbaş, “Aynı şekilde kırsal 
elektrik dağıtım şebekelerinde 
kesinti sürelerinin ve kesintilerden 
etkilenen tüketicilerin azaltılması 
amacıyla yaklaşık 300 adet Direk 
Tipi Kesici ve Ayırıcı tesisinin 
yapılması hedeflenmektedir. 
Bununla birlikte dağıtım şebeke 
yönetimini daha optimize bir 
anlayış ile gerçekleştirmek 
amacıyla, Dağıtım Yönetim 
Sistemi(Distribution Management 
System-DMS), Kesinti Yönetim 

Sistemi(Outage Management 
System-OMS) ve İş Gücü Yönetim 
Sistemlerinin (Work Force 
Management-WFM) hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır” dedi. 

3. uyGuLAmA DÖNEmİ’NDE  
1.2 mİLyAR TL’LİK yATıRım TAAhhüDü

“2O16 yılı mayıs ayı sonu 
itibariyle 181 adet santralin 

135 adedi meram EDAŞ 
ScADA merkezine tüm 
testler tamamlanarak 

bağlanmış, uzaktan kontrol 
edilebilir ve izlenebilir 
duruma getirilmiştir.”
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“ALTERNATİf hABERLEŞmE ÇÖzümLERİ üzERİNE ÇALıŞıyORuz”

AR-GE PROjEmİzLE ENERjİ TüKETİmİ uzAKTAN 
İzLENEBİLEcEK

Mevzuata göre, yıllık tüketimi 
100 MWh ve üzerinde olan 
tüketicilerin, üretim tesisleri 
ve aydınlatma tesisatlarının 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 
(OSOS)’ne dâhil edildiğini 
hatırlatan Uçmazbaş, bu 
sistemde verilerin GSM modemler 
üzerinden okunduğunu kaydetti. 
Uçmazbaş, “Haberleşme 
problemleri yaşanan noktalarda 
alternatif haberleşme çözümleri 
üzerinde çalışmalarımız 
bulunmaktadır. Tarımsal sulama 
tüketicilerinde kurulu OSOS alt 
yapısı ile elektrik kesme işlemi 
yapılabilmektedir. Elde edilen 
bu veriler, kullanıcılar ile internet 
üzerinden Web ortamında 
paylaşılmaktadır. 

Ayrıca Dağıtım şebekemizin 
bazı bölgelerinde Power 
Line Communication (PLC) 
teknolojisinin kullanıldığı Uzaktan 
Sayaç Okuma Ar-Ge Projesi 
pilot olarak yürütülmektedir. 
Bahse konu projede belirli trafo 
bölgelerinde tüketici sayaçları, 
akıllı sayaçlar ile değiştirilmiş, trafo 
bölgelerinde PLC haberleşme alt 
yapısı kurulumu tamamlanmıştır. 
Projenin başarı ile tamamlanması 
sonucunda tüketicilerimizin 
enerji tüketim parametreleri, 

akıllı sayaçlar üzerinden uzaktan 
kontrol edilebilir ve izlenebilir 
olacaktır. Ayrıca projede kullanılan 
sayaçların akım sınırlama 
özellikleri sayesinde tüketicinin 
enerji kullanımı da uzaktan 
ayarlanabilir olma imkanına sahip 
olacaktır. Proje sonucunda tüketici 
tarafının da enerji yönetiminde 
aktif olarak rol alabilme imkanı 
ile birlikte piyasa yapısında çeşitli 
değişikliklerin de olabileceği 
değerlendirilmektedir” ifadesinde 
bulundu.

Tüketiciler 
enerji 

yönetiminde 
aktif olarak rol 

alabilecek. 
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muhTARLARıN TALEPLERİNE ANıNDA DÖNüŞ SAğLANAcAK

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, Konya, Karaman, 
Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve 
Aksaray illerinde muhtarların 
talep, şikayet ve önerilerini en kısa 
sürede cevaplandırabilmek için 
internet sitesi üzerinden hizmet 
verecek bir sistemin kurulduğunu 
kaydetti. Sadece muhtarlara 
hizmet veren bu sistemde her 
muhtar için ayrı ayrı kullanıcı 
adı ve şifresinin tanımlandığını 
aktaran Uçmazbaş, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Muhtarlar MEDAŞ web sitesi 
Muhtarlık İletişim Merkezi’ne 
kendi adlarına tanımlanan kullanıcı 
adı ve şifreyle giriş yaparak 
mahallerindeki talepleri ve 
sorunları iletebilmektedir. Sisteme 

kullanıcı bilgileri ile giriş yapan kişi, 
sadece kendi bilgileri kapsamında 
talep oluşturabilmekte ve 
daha önceden oluşturduğu 
taleplerin sonuçlarını 
görüntüleyebilmektedir. Yerel 
yönetimde muhtarlarımızın 
önemini biliyoruz. Bu nedenle, 
muhtarlarımızın şikayet ve 
taleplerine en hızlı şekilde çözüm 
bulabilmek için internet üzerinden 
çok güzel bir sistem oluşturduk. 
Bu sistem ile, muhtarlarımızdan 
gelen şikayet ve talepleri anlık 
olarak birimlerimize iletiyoruz. 
Amacımız, en kısa sürede geri 
dönüş yapmaktır. Cevaplandırma 
işlemi kullanıcı bilgileri mevcut 
olan muhtarlara mail ve SMS 
yoluyla yapılmaktadır. Sistemin, 
mahallelerdeki sorunların hızlı ve 

etkin bir şekilde çözümlenmesi 
için güzel bir örnek teşkil 
edeceğini düşünüyoruz.”

“Akıllı şebeke 
konseptimizi 

gerçekleştirirken bilgi 
sistemleri altyapısı 

ve otomasyon 
uygulamaları arası 

entegrasyonlar 
konularında sağlam 
adımlarla ilerleme 

felsefemizle 
çalışıyoruz.”
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Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (SEDAŞ) Yönetim Kurulu 
Ve İcra Kurulu Başkanı Bekir 
Sami Güven, kaliteli hizmet 
verme hedefleri yönünde 
Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(MİY) projesini hayata 
geçirdiklerini ve yepyeni 
bir döneme adım attıklarını 
aktardı. Güven, “Artık tüm 
müşteri talep ve önerilerini 
tek kanaldan, en etkin 
şekilde, bilişim programları 
üzerinden yönetebiliyoruz. 
MİY üzerindeki Müşteri 
Hizmetleri, Çağrı Merkezi, 
İdari İşler Yardım Masası, 
ICT Yardım Masası ve 
Evrak Kayıt sekmeleri ile 
çalışanların taleplerinin de 
alınması sağlanıyor” dedi. 

SEDAŞ, mİy PROjESİ İLE müŞTERİ TALEP vE 
ÖNERİLERİNİ TEK KANALDAN yÖNETİyOR

SEDAŞ bilişim teknolojileri temeline dayanan müşteri ilişkileri yönetimi 
projesiyle süreçlerine hız kazandıracak

Bekir Sami GÜVEN
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
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Enerji sektörünü değerlendiren 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra 
Kurulu Başkanı Bekir Sami 
Güven, Türkiye ekonomisindeki 
büyümeyle birlikte, istikrarlı bir 
şekilde her yıl elektrik tüketiminde 
de bir artış olduğunun 
gözlemlendiğini belirterek, 
elektrik dağıtım sektörünün 
yepyeni bir döneme girdiğini, bu 
dönemde her şeyin net olarak 
ortaya koyulduğunu söyledi. 
Güven, “Dağıtım şirketlerinin 
ticari ve teknik kalite hedefleri 
var. Kayıp kaçak hedeflerini 
verimlilik esası ile sağlamaya 
odaklı çalışıyorlar. Dağıtım 
faaliyetlerinin bilişim teknolojileri 
ile birlikte gerçekleşmesine ait alt 
yapılar kuruluyor. Enerji sektörü 
içinde en çok yatırım yapılması 
gereken alanlardan biri de dağıtım 
sektörüdür. Hızlı kentleşme, 
sanayi yoğun bölgelerdeki artan 
enerji talepleri iletim ve dağıtımda 

yatırım ihtiyacını dayatmaktadır. 
Dağıtımda giderek enerjinin 
kalitesi öne çıkmaktadır. Bu 
unsurları da dikkate alarak 
yapılacak bir işletmecilik 
için altyapının da buna göre 
kurgulanması ve düzenlenmesi 
gerekiyor” diye konuştu. 

Yakalanan değişimde ekonomik 
istikrarın ve banka sektörünün 
katkısının büyük olduğunun altını 
çizen Güven, bu dönemde tüketici 
beklentilerinin çok değiştiğini 
dile getirdi. Bu değişimi en fazla 
dağıtım şirketlerinin yaşadığının 
altını çizen Güven, “Kamu 
döneminde hizmet kalitesine 
çok daha hoşgörülü yaklaşan 
tüketicinin özel sektörden 
beklenti ve talepleri doğal 
olarak çok yükselmiştir. Kamu 
hizmeti veren ancak özel şirket 
statüsünde görev yapan dağıtım 
şirketlerinin elektrik hizmetine 

ait ticari faaliyetlerini verimlilik 
ve karlılık esası ile sürdürülebilir 
bir şekilde gerçekleştirmesi de 
en önemli hedefleridir. Ülkelerin 
ve tüketicilerin enerjiyi güvenilir 
kaynaklardan, yeterli, zamanında, 
kesintisiz, ödenebilir, temiz ve 
kaliteli biçimde sağlayabilmesi, 
dışa bağımlılığın da minimize 
edilebilmesi süreci çok yönlü ve 
soluksuz bir mücadeleye dayanan,  
temel bir enerji politikası olarak 
sürdürülmelidir” dedi. 

“müşterilerimize kaliteli hizmet verme hedefimiz yönünde müşteri İlişkileri 
yönetimi (mİy) projesi ile yepyeni bir döneme adım attık.”

“Dağıtımda 
giderek enerjinin 

kalitesi öne 
çıkmaktadır.” 
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SEDAŞ hakkında bilgi veren 
Güven, “Elektrik dağıtım 
alanında faaliyet gösteren 
SEDAŞ, Türkiye’nin önde gelen 
sanayi gruplarından Akkök 
Holding ile Avrupa’nın en büyük 
on lider enerji şirketi arasında 
yer alan CEZ Group’a ait bir 
kuruluş olup, Türk sanayisinin 
kalbinin attığı Doğu Marmara 
bölgesinde, Sakarya, Kocaeli, 
Bolu, Düzce illerini kapsayan 
faaliyet alanında, yaklaşık 20 
bin kilometrekarelik yüzölçümü 
üzerinde, 45 ilçe, 47 Belediye, 
bin 441 köyde toplam 3,4 milyon 

nüfusa ve 1,5 milyon tüketiciye 
bin 680 çalışanıyla enerji dağıtımı 
hizmeti veriyor. Faaliyetlerini, 
sayısı 33’e varan dağıtım merkezi 
ve 21 adet dağıtım Müşteri 
Hizmetleri Merkezi’nden yürüten 
SEDAŞ’ın, 2015 yılı sonunda Doğu 
Marmara’yı kapsayan bölgesinde 
4 ilde dağıtılan toplam elektrik 
miktarı 9,1 milyar kWh’tir. SEDAŞ 
şebeke operasyonunda 255 
Ekibi, saha faaliyetlerinde ve 
destek birimlerinde görev alacak 
toplamda 743 personeli ile 
mücadele verirken, sahada 474 
aracı bulunuyor” dedi.

“2O15 yılı sonunda Doğu marmara’yı kapsayan bölgede 4 ilde dağıtılan  
toplam elektrik miktarı 9,1 milyar kWh’tir.”

“müŞTERİ hİzmETLERİ mERKEzLERİmİzİ mODERN BİR 
ANLAyıŞ İLE yENİDEN yAPıLANDıRıyORuz”

“SEDAŞ, 45 ilçe,  

47 Belediye,  

bin 441 köyde toplam  

3,4 milyon nüfusa ve 

1,5 milyon tüketiciye 

bin 68O çalışanıyla 

enerji dağıtımı hizmeti 

veriyor.”
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Müşteri hizmetleri merkezlerini 
modern bir anlayış ile yeniden 
yapılandırdıklarını anlatan Güven, 
dağıtım birimlerinde Şebeke 
Yönetimi, Kalite Yönetimi ve Çevre 
Birimlerini de oluşturduklarını 
söyledi. Güven, şunları söyledi: 

“Çağrı Merkezimizi kurduk. Abone 
yerine müşteri anlayışı ve müşteri 
memnuniyeti ile hizmet kalitesi ve 
çözüm odaklı işletmecilik anlayışı 
ve kavramlarını çalışanlarda 
yerleştirdik. Elektriğin uzaktan 
izlenebilmesi ve müdahale 
edilebilmesine imkan sağlayan 
SCADA Projemizi gerçekleştirdik 
ve bunu daha da çok geliştirmeye 
yönelik projeler yapıyoruz. 
Serbest tüketici ve aydınlatma 
sayaçlarını, toplamda 22 bin 
742 sayacın tüketim değerlerini, 
uzaktan otomatik ve anlık olarak 
okuyabiliyoruz. OSOS (Otomatik 

Sayaç Okuma Sistemi) Projemiz 
ile bölgemizde tüketilen elektriğin 
yüzde 65’ini uzaktan okuma 
sistemleri ile ölçebiliyoruz. İş 
Gücü Yönetim Sistemini (SAP 
WFM) kurduk. 

Şebeke Operasyon 
ekiplerimizdeki teknik 
arkadaşlarımız ellerindeki 
tabletlerle sahada süreçlere 
bilişim teknolojisinden 
yararlanarak müdahale 
ediyorlar. Yapılan tüm işlemler 
hız kazanırken, kayıt altına da 
alınıyor. Coğrafi Bilgi Yönetim 
Sistemini (GIS) oluşturduk ve 
dağıtım varlıklarımızı kayıt 
altına aldık. Tüketicilerin elektrik 
adreslerini coğrafi bilgi sistemi 
üzerinden görebiliyor, enerji 
taleplerinin değerlendirilmesini 
ve arızalara yönlenirken bu 
verileri kullanıyoruz. Kaliteli 

hizmet ve müşteri memnuniyetini 
sağlamaya yönelik alt yapımızı 
kurduk ve güçlendiriyoruz. 
İnsan kaynaklarımızda 950 
taşeron firma elemanını 2013 
yılında kadroya aldık. Bu 
uygulamalarımızın, çalışanların 
motivasyon ve verimliliklerine 
ve aidiyet duygusu ile hizmet 
kalitesine olumlu yansımaları 
oldu. Şirketimizde nitelikli eleman 
seçimi ve performansa dayalı bir 
sistemin oluşturulması yanında 
gerçekleştirdiğimiz Teknik 
Eğitim Merkezimizle gerçekleşen 
mesleki eğitimlerle de hizmet 
kalitesini yukarıya çekiyoruz. 
Enerji kesintilerinin, şikayetlerin 
azalması her geçen gün 
kamuoyunda hizmet kalitesinin 
artması yönündeki olumlu 
algıların güçlenmesi doğru yolda 
olduğumuzu gösteriyor”  

“22 BİN 742 SAyAcıN TüKETİm DEğERLERİNİ, uzAKTAN 
OTOmATİK vE ANLıK OLARAK OKuyABİLİyORuz”



2O16 yıLıNDA PEK ÇOK ALANDA SOSyAL SORumLuLuK 
PROjESİ BAŞLATıLDı 
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Çalışan ve müşteri 
memnuniyetinin oldukça hassas 
bir konu olduğunu ifade eden 
Güven, bu kapsamda, kaliteli 
ve kesintisiz enerji verilmesine 
yönelik faaliyetleri geliştirmek 
amacıyla, müşteri ve çalışan dostu 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) 
projesini hayata geçirdiklerini 
anlattı. İnsan odaklı politikaların 
uygulanmasının şirketin temel 
hedefi olduğunu ve böylece 
uyumlu, etkili, verimli ve başarılı bir 
örgüt yaratılmasına çalışıldığına 
dikkat çeken Güven, şunları 
söyledi:

“Müşterilerimize kaliteli hizmet 
verme hedefimiz yönünde 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) 
projesi ile yepyeni bir döneme 
adım attık. Müşteri dostu bir 

bilişim programı olan MİY 
sistemi, çoklu kanal müşteri 
hizmetleri, kullanılan sistemlerde 
entegrasyon, anlık veri analizi, 
raporlamalar, yönetmeliklere 
uyum ve sertifikasyon, deneyim 
ve bilgi bankası hizmetleri 
veriyor. MİY sistemi, müşterilerin 
yanı sıra çalışanların kendi 
süreçlerini yönetirken ihtiyaç 
duydukları hizmet taleplerini 
de iletebilecekleri bir alan 
olarak konumlanıyor. Artık tüm 
müşteri talep ve önerilerini 
tek kanaldan, en etkin şekilde, 
bilişim programları üzerinden 
yönetebiliyoruz. MİY üzerindeki 
Müşteri Hizmetleri, Çağrı Merkezi, 
İdari İşler Yardım Masası, 
ICT Yardım Masası ve Evrak 
Kayıt sekmeleri ile çalışanların 
taleplerinin de alınması sağlanıyor. 

MİY sistemi ayrıca, SEDAŞ’ın 
elektrik dağıtım hizmetlerinde 
sürdürülebilir müşteri 
memnuniyeti sağlayacak 
“Mi4biz” bilişim alt yapısıyla, 
her konu başlığında ayrı bir 
süreç tasarlanabilmesine ve her 
sürece farklı eskalasyon süreleri 
tanımlamasına da olanak sağlıyor.”

Sosyal sorumluluk projelerine 
önem verdiklerini de dile 
getiren Güven, 2016 yılında iş 
sağlığı ve iş güvenliği, müşteri 
ilişkileri yönetiminde teknolojik 
dönemi başlatmak gibi pek çok 
yatırımın yanı sıra, toplumdan 
alınalı topluma vermek bilinciyle, 
üniversitelerle daha etkin iletişim 
kurabilen bir sosyal sorumluluk 
projesi başlattıklarını anlattı. 
Faaliyet alanı içinde yer alan 4 
ildeki üniversite öğrencilerini 
motive etmek amacıyla başlatılan 

“Proje Fikri Yarışması, Sakarya, 
Kocaeli, Bolu Abant İzzet Baysal, 
Düzce Üniversitelerini ve Gebze 
Teknik Üniversitesi’ni kapsadığını 
söyleyen Güven, şunları söyledi:

“Temasını “Toplum İçin Yeni 
Teknolojiler” olarak belirlediğimiz 
proje ile öğrencilerin, enerjinin 
üretiminde, iletiminde, 
dağıtımında, çevre ile 
uyumunda ve enerjide iş 
güvenliği alanlarında yeni fikirler 
üretmelerini destekliyoruz. 

Üniversite öğrencilerine 
araştırma ve buluş yapma 
heyecanı aşılamak, geleceğin 
bilim insanlarının yolunu açarak, 
insanlığa katkıda bulunacak 
projeler ortaya koymalarına 
destek olmak hedefiyle 
başlattığımız bu proje ile 
gençlerin geleceğine yatırım 
yapacağımıza inanıyoruz. Ayrıca 
proje kapsamında, üniversite 
öğrencilerine SEDAŞ’ta 
oluşturulacak kontenjanla staj 
yapma imkanı da sağlıyoruz.”

“müŞTERİ vE ÇALıŞAN DOSTu  
mİy PROjESİNİ  hAyATA GEÇİRDİK”

Akıllı Seçim

 

DONG Energy, Kamstrup’u seçti:
• 1 milyon akıllı elektrik sayacı
• Tedarik, kurulum ve 15 yıllık işletmede en düşük Toplam Sahip olma Maliyeti
• Saatlik bazda 96 milyon data/gün sistemde

“Kamstrup firmasını; akıllı sayaçlar, haberleşme ve sistem konusunda yetenekli bir iş ortağı olarak görüyoruz. 
Kamstrup akıllı elektrik sayaçlarının tasarım ve özellik açısından piyasanın en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Sayaç-
lardan veri toplamada kullanacağımız RF Mesh haberleşmesi de ülkemiz şartlarında bizlere finansal bir yük getir-
meyen bir sistemdir. Avrupa’da 6 milyon’dan fazla noktada RF Mesh haberleşmeli Kamstrup sayaçları kullanıldığını 
öğrendik. Bu da kullandığımız teknolojinin tamamen güvenilir olduğunu gösteriyor” diyor, Dong Energy Satınalma 
Md. Søren Rønnebech.

Kamstrup şimdi Türkiye’de...

Daha fazla bilgi için lütfen Kamstrup - Türkiye ofisinden Mehmet Akif Ak ile irtibata geçiniz: 
Tel: +90 543 885 22 51 • E-mail: mea@kamstrup.com

kamstrup.com 
Kamstrup Akıllı Sayaç Çözümleri A.Ş.· DAP Royal Center A-100 · Maltepe/İstanbul
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Trakya Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(TREDAŞ), elektrik 
kesintilerini minimize 
ederek, müşteri 
memnuniyetini en üst 
noktaya çıkaracak 
Operasyon Merkezi’ni, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın 
da katıldığı törenle 
hizmete sundu. 

Operasyon Merkezi, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, TREDAŞ 
Genel Müdürü Hikmet Sezer, 
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın 
da katıldığı törenle hizmete girdi. 

Törende konuşan IC İÇTAŞ 
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen, ciddi nüfus 
yoğunluğunun dışında büyük 
ölçekli sanayi kuruluşlarının 
da faaliyet gösterdiği 
bölgelerinde, “teknolojik alt 
yapı güçlülüğünün kesintisiz 
enerjiyi, kesintisiz enerjinin de 
müşteri memnuniyetini sağladığı” 
düşüncesinden yola çıktıklarının 
altını çizdi.

“Operasyon merkezi 
hizmeti sayesinde 
TREDAŞ müşteri 

memnuniyetini çok 
daha üst seviyelere 

çıkarıyor. Bu 
teknolojik merkez 

7/24 müşterilerimize 
kesintisiz hizmet 
ve kaliteli enerji 

sağlıyor.”

TRAKyA’DA ENERjİ KESİNTİLERİ  
mİNİmİzE EDİLDİ
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TEKNOLOjİK ALTyAPı KESİNTİSİ ENERjİ vE müŞTERİ 
mEmNuNıyETİ SAğLıyOR

Törende konuşan IC İÇTAŞ 
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen, ciddi nüfus 
yoğunluğunun dışında büyük 
ölçekli sanayi kuruluşlarının 
da faaliyet gösterdiği 
bölgelerinde, “teknolojik alt 
yapı güçlülüğünün kesintisiz 
enerjiyi, kesintisiz enerjinin de 
müşteri memnuniyetini sağladığı” 
düşüncesinden yola çıktıklarının 
altını çizdi. 4 yıl içinde yaptıkları 
teknolojik yatırımla bölgede enerji 
kesinti sürelerini azaltacaklarını 
kaydeden Çeçen, yeni sistem ile 
operasyon yönetimini tamamen 
merkezileştirdiklerini ifade ederek 
şunları söyledi:

“Merkezimizde çalışan teknik 
ekip, kullandığımız teknolojik 
altyapı sistemleri sayesinde; 
gerçek zamanlı izleme, arızaya 
anında müdahale, saha ekip 
yönetimi, uzaktan enerjilendirme 
fonksiyonlarını kullanarak müşteri 
memnuniyeti doğrultusunda 
enerji kesinti sürelerini minimize 
ediyor. Operasyon merkezi hizmeti 
sayesinde TREDAŞ müşteri 

memnuniyetini çok daha üst 
seviyelere çıkarıyor. Bu teknolojik 
merkez 7/24 müşterilerimize 
kesintisiz hizmet ve kaliteli enerji 
sağlıyor.” 

TREDAŞ, Operasyon Merkezi’nde 
Uzaktan Kontrol ve Gözleme 
Sistemi olarak isimlendirilen 
SCADA ile Dağıtım ve Arıza 
Yönetimi Sistemi (DMS/OMS), 
OSOS, CRM (Çağrı Merkezi), 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), SAP 
PM modülü ve sahada mobil 
uygulamalarını bir araya getirdi. 

Şirket, Operasyon Merkezi ile, 732 
merkezi uzaktan kontrol ederek 
uzaktan enerji sağlayabiliyor. 
Ayrıca dağıtım trafolarının tamamı 
uzaktan izlenerek arıza oluştuğu 
anda tespit ediliyor ve iş gücü 
yönetim sisteminden otomatik 
iş emri oluşturuluyor. Bu işlem 
en fazla 5 dakika içerisinde 
tamamlanıyor.  İzleme sistemi 
sayesinde birkaç aboneyi 
etkileyen küçük arızalar dışındaki 
bütün arızalardan oluştuğu 
anda haberdar olunuyor ve hızla 
müdahale ediliyor.

ThE DATA WAREhOuSE ıNSTuTE EN İyİ uyGuLAmA ÖDüLü

Türkiye’de Türk Telekom ve 
TREDAŞ tarafından yerli olarak 
geliştirilen bu uygulama dünyada 
ilk olup dünyanın en prestijli 
teknoloji ödüllerinden biri olan 
The Data Warehouse Instute 
en iyi uygulama ödülünü aldı. 
Çağrı merkezi şebekedeki 
arızayı müşteriden öğrenme 

fonksiyonuyla dağıtım şirketine 
hizmet ederken, ulaşılan noktada 
zaten haberdar olunan ve söz 
konusu kesintilerle ilgili müşteriye 
bilgi vererek müşteriye hizmet 
eden bir yapıya ulaşıldı.

Yine, her yıl Türkiye’nin en büyük 
500 şirketini belirleyen Fortune 

500 Türkiye’nin 2016 ödülleri 
düzenlenen Gala Gecesi’yle 
TREDAŞ, Türk Telekom ile birlikte 
geliştirilen Enerji Kesintisi Tespit 
Sistemi ile Fortune 500 Türk 
Telekom İnovasyon Ödülü’ne layık 
görüldü.



TREDAŞ’TAN ELEKTRİK DAğıTım ŞEBEKESİNDE 
ÇEvREyE DuyARLı AR-GE PROjESİ

Trakya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TREDAŞ), Dünyanın 
en önemli kuş göç 
yollarında olan Trakya 
Bölgesi’nde, elektrik 
dağıtım sistemlerinin 
kuşlar üzerindeki 
olumsuz etkilerini 
ve kuşlar kaynaklı 
elektrik kesintilerinin 
azaltılmasına ilişkin 
yöntemlerin araştırılması 
için Ar-Ge Projesi başlattı.

Kuş sürüleri topluca elektrik 
hatlarına konarken, yaşanan kısa 
devre nedeniyle hem kuş ölümleri 
hem de şebeke arızaları meydana 
geliyor. Bunun üzerine harekete 
geçen TREDAŞ’ın, kuş ölümlerini 
aza indirerek, şebekenin korunması 
için başlattığı Ar-Ge projesi, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında, Edirne ve 
çevresi, Istıranca (Yıldız) Dağları, 
İğneada, Demirköy ve çevresi 
başta olmak üzere gözlem 
yapılacak ve Trakya bölgesi 
inceleme alanı olarak kabul 
edilecek. 

TREDAŞ Ar-Ge ekibiyle birlikte 
alanında uzman akademisyenlerin 
ve uluslararası düzeyde yetkin 
firmaların görev alması planlanan 
projede dünya örnekleriyle 
de uyumlu şekilde, kuşların 
tünemesini zorlaştırıcı tasarımlar 
gerçekleştirilecek, kuşlar için 
alternatif tüneme yerleri inşa 
edilecek. Hatlarda izolatör 
ve iletken kılıflar kullanılacak. 
Gerekirse havai hatlar için 
alternatif güzergah ve kablo tesisi 
de kurulacak.

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE 
YÖN VERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Proje sonucunda, havai hatların 
doğal yaşam üzerindeki etkilerinin 
en aza indirilmesine yönelik 
geliştirilecek metotlar yordamıyla 
çevreye duyarlı dağıtım sistemi 
işletimi alanında örnek teşkil 
edecek, elektrik dağıtım 
sektörüne yön verecek sonuçların 
ortaya konulacağı öngörülüyor.

TRAKYA BÖLGESİNDE KUŞ 
TÜRLERİ (NESLİ TÜKENME 
TEHLİKESİ BULUNAN) 

Akkuyruklu Kartal (Haliaetus 
albicilla), Kuğu (Cygnus olor), Puhu 
(Bubo bubo), Alaca Baykuş (Strix 
aluco), Küçük Kerkenez (Falco 
naumanni), Turna (Grus grus), 
Küçük Karabatak (Phalacrocorax 
pygmeus), Ötücü Kuğu (Cygnus 
cygnus), Yalıçapkını (Aldeco atthis)

“TREDAŞ’ın, kuş ölümlerini aza indirerek, şebekenin korunması için başlattığı Ar-Ge 
projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edildi.”
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TREDAŞ ALO 186 ÇAğRı  
mERKEzİNE BüyüK yATıRım

Elektrik enerjisini kaliteli, yeterli ve 
sürekli vermek için özelleştirildiği 
2012 yılından bugüne yatırımlarına 
hız kesmeden devam eden Trakya 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 
müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde tutmak için ALO 186 
Çağrı Merkezine büyük yatırım 
gerçekleştirdi.

TREDAŞ, Trakya Bölgesinde 20 
bin kilometrekare alanda 300 
bin direk, 20 bin kilometre hat, 
10 bini aşkın trafo ile yaklaşık 2 
milyon nüfusa sağlanan hizmet 
ile ilgili ALO 186 Çağrı Merkezi’nin 
teknoloji altyapısını güçlendirerek, 
müşteri odaklı, verimli, kaliteli ve 
doğru bir şekilde yönetilmesi için 
yatırımlarını sürdürüyor.

TREDAŞ, Çağrı Merkezindeki bu 
yeni yapılanmada, müşteri odaklı 
yaklaşımını daha profesyonel 
yönetmek için Türkiye’nin en 
büyük çağrı merkezlerinden 
biri olan, tamamı Türk Telekom 
kuruluşu AssisTT ile çözüm 
ortaklığına gitti.

Bu çerçevede, TREDAŞ Genel 
Müdürü Hikmet Sezer, AssisTT’nin 
Genel Müdür Yardımcısı Gürcan 
Aladinli ile TREDAŞ ve AssisTT’in 
üst düzey yöneticilerinin katıldığı 
bir organizasyon düzenlendi.

TÜRKİYE’DEKİ DİĞER DAĞITIM 
ŞİRKETLERİNE ÖRNEK OLAcAK

TREDAŞ Genel Müdürü Sezer, 
organizasyonda yaptığı 
konuşmada, genç ve heyecanlı 
bir ekip ile yola devam etmenin 
kendisini mutlu ettiğini belirterek, 
“Bu çalışmanın şirketimize en üst 
seviyede hizmet edeceğine ve 
şirketimizin hedeflediği müşteri 
memnuniyetine taşıyacağına 
inanıyorum. Bu çalışma TREDAŞ 
için bir ilk olacak. TREDAŞ, Çağrı 
Merkezinde gerçekleştirdiği 
değişim ile Türkiye’deki diğer 
dağıtım şirketlerine örnek 
olacaktır” diye konuştu.

Düzenlenen organizasyonda, 
yöneticiler tarafından pasta 
kesilirken, TREDAŞ tarafından 

Çağrı Merkezi personeline yönelik 
hediyeler verildi.

Organizasyona, TREDAŞ Bilgi 
Teknolojileri Direktörü Tamer 
Turgut, İşletmeler Direktörü 
Uğur Sönmez, İnsan Kaynakları 
Direktörü Serkan Öğren, 
Müşteriler Müdürü Serap Duran, 
İşletme Bakım Müdürü Emre Bilgi, 
Yazılım Geliştirme Müdürü Yavuz 
Altınışık, TREDAŞ Çağrı Merkezi 
Proje Yöneticisi Ali Tutcu ile 
AssisTT Operasyon Direktörü Ebru 
Demir ve AssisTT Satış Müdürü 
Meral Van Der Graaf da katıldı.

TREDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ

ALO 186 Çağrı Merkezi Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli’yi kapsayan 
Trakya Bölgesinde yaklaşık 2 
milyon nüfusa hizmet vermekte 
olup, arıza ihbar, aydınlatma 
şikayetleri, kaçak ihbar, planlı 
kesintiler gibi işlemlerin yapıldığı 
kanaldır. 2015 yılında Trakya 
Bölgesinden ALO 186 Çağrı 
Merkezi tarafından ortalama 600 
bin civarı çağrı karşılanmıştır.

“2O15 yılında Trakya Bölgesinden ALO 186 Çağrı merkezi tarafından  
ortalama 6OO bin civarı çağrı karşılandı.”
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TREDAŞ’TAN KAyıP KAÇAK İLE mücADELEDE 
TEKNOLOjİK ADım

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 altyapısıyla gerek ise 
saha ekipleriyle etkin mücadele 
sergiliyor. 

2015 yılında 7,38 kayıp kaçak 
oranı ile Türkiye’deki dağıtım 
şirketleri arasında ilk sıralarda 
yer alan 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 ekipler tarafından titizlikle 
kontrol ediyor.

TREDAŞ ekipleri, gelen ihbar, 
başvurular ve yerinde tespitleri 
tabletler üzerinden yaparak tüm 
yapılan işleri kayıt altına alıyor. 
İşin atanmasından kapatılmasına 
kadar geçen süreç dünyada son 
kullanılan teknolojik yazılımlar 
aracılığıyla takip ediliyor.  Bu 
sayede hem ekip performansları 
net bir şekilde değerlendiriliyor 
hem de tutulan tutanakların 
kayıtları ve raporlanması işlemleri 
kısa sürede yapılabiliyor.

Saha ekiplerine tüm iş emirleri 
Mobil Ekip Şefliği tarafından tek 
noktadan yönlendirilirken, günlük, 
haftalık ve aylık istatistik ve 
değerlendirmeler yapılabiliyor.

Diğer yandan, TREDAŞ mobil 
ekipleri tarafından 2015 yılında 
5 bin 575 adet kaçak/usulsüz 
elektrik kullanımı tespit edildi.

AYDA ORTALAMA 300 BİN İŞLEM 
TABLET ÜZERİNDEN  
YAPILIYOR

TREDAŞ Genel Müdürlük ve 
4 İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 
toplam 26 farklı lokasyonda 
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne İl ve İlçe 
merkezleriyle yaklaşık 2 milyon 
nüfusa hizmet sunarken, Trakya 
Bölgesi’nde hızla artan nüfusa 
paralel olarak yatırımlarını da 
arttırarak devam ettiriyor.

TREDAŞ, büyük bir yapı üzerine 
kurulu bu operasyonu teknoloji 
altyapısı 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.

“TREDAŞ mobil ekipleri tarafından 2O15 yılında 5 bin 575 adet kaçak/usulsüz 
elektrik kullanımı tespit edildi.”
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TREDAŞ, mOBİL uyGuLAmA İLE ARTıK cEBİNİzDE

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), IOS işletim 
sistemine sahip mobil cihazlarda 
yer almasının ardından şimdi 
de Android tabanlı cihazlardan 
erişimi sağlayan mobil uygulama 
programını devreye aldı.

Müşteri memnuniyetini en üst 
düzeye getirerek kaliteli hizmet 
etme anlayışıyla çalışmalarını 
aralıksız sürdüren TREDAŞ, Bilgi 
Teknoloji Direktörlüğü tarafından 
geliştirdiği mobil uygulama ile 
müşterilerine birçok kolaylık 
sağlıyor.

Türkiye’deki tüm kullanıcılara 
ücretsiz sunulan uygulama ile 
müşteriler, mevcut aboneliklerini 
görüntüleyebilme, TREDAŞ 
tarafından yayınlanan haber 
ve duyurulara ulaşma, işletme 
müdürlükleri iletişim bilgileri, Çağrı 
Merkezi ve TREDAŞ sosyal medya 
hesaplarına ulaşmayı cep telefonu 
üzerinden sağlıyor.

ARIZA BİLDİRİMİ VE SOKAK 
AYDINLATMA ŞİKAYETLERİ 
ARTIK cEP’TEN YAPILABİLİYOR

TREDAŞ Mobil Uygulama ile 
kullanıcılara, sokak aydınlatma 
şikayetleri, kaçak kullanım ihbarı, 
arıza bildirimi, öneri, istek ve 

şikayet işlemlerini kolaylıkla 
gerçekleştirme imkanı  
sağlanıyor. 

‘Arıza Bildirimi’, ‘Şikayet/Bildirim 
Durumu’ ve ‘Öneri/İstek/Şikayet 
bölümlerine girebilen kullanıcılar, 
buradan sistemde kayıtlı adresleri, 
o an bulundukları bölge veya 
farklı bir adres için aydınlatma, 
elektrik kesintisi, arıza kaydı ve 
acil durumlar konusunda kayıt 
oluşturabiliyor.

Mobil cihazlardan oluşturulan 
kayıtlar yapılan entegrasyon 
sayesinde anında Çağrı 
Merkezine ve Arıza ekiplerine 
iletilerek arızanın hızlı bir şekilde 
giderilmesi sağlanıyor. Müşteriler 
yaptıkları şikayet ile ilgili son 
durumu cepten, web sitesinden 
ve Çağrı Merkezinden kolaylıkla 
öğrenebiliyor.

DİLEKÇE BAŞVURU TAKİBİNE 
KOLAYLIK

Müşterilere ayrıca, TREDAŞ 
Genel Müdürlük ve İşletmelerine 
verdikleri dilekçeleri cep 
uygulaması sayesinde kolayca 
takip etme imkanı sağlanıyor. 
Dilekçe başvurusu sırasında 
müşteriye verilen ve kendisine 
SMS atılan başvuru numarası 
ile müşteriler istediği zaman 
başvurularına ait son durumu 
cepten, Web’ten ve Çağrı 
Merkezinden öğrenebiliyor. 
Bununla birlikte başvuruya ait 
işlem tamamlandığı anda sistem 
tarafından otomatik atılan SMS ile 
bilgilendiriliyorlar.

Uygulama, IOS tabanlı cihazlar 
için AppStore’dan, Android tabanlı 
cihazlar için ise çok yakında 
Google Play’den ücretsiz olarak 
indirilebiliyor. 

“TREDAŞ mobil uygulama ile kullanıcılara, sokak aydınlatma şikayetleri, kaçak kullanım 
ihbarı, arıza bildirimi, öneri, istek ve şikayet işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirme imkanı 
sağlanıyor.” 



Müşterilerine daha iyi hizmet 
sunmak için teknolojiyi enerjiyle 
bütünleştiren Trakya Elektrik 
Dağıtım AŞ (TREDAŞ), enerji 
kesintilerine hızlı müdahale 
ederek, müşteri memnuniyetini 
maksimuma çıkaran yeni 
nesil sistemi Türkiye’de ilk kez 
kullanmaya başladı.

Her yıl Türkiye’nin en büyük 
500 şirketini belirleyen Fortune 
500 Türkiye’nin 2016 ödülleri 
düzenlenen Gala Gecesi’yle 
sahiplerini buldu. TREDAŞ, Türk 
Telekom ile birlikte geliştirilen Enerji 
Kesintisi Tespit Sistemi ile Fortune 
500 Türk Telekom İnovasyon 
Ödülü’ne layık görüldü.

Müşterilerinin sorunsuz hizmet 
alabilmesini her şeyin önünde 
tuttuklarını ifade eden TREDAŞ 
İcra Kurulu Başkanı Hikmet Sezer, 
yatırımlarını da müşterilerinin 
memnuniyetini artırma 
doğrultusunda yaptıklarının altını 
çizdi.

Sezer, “TREDAŞ olarak Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ’da 944 bin 
müşterimize elektrik dağıtım 
hizmeti veriyoruz. Bu hizmeti 
kesintisiz olarak kullanıcılarımıza 
sunarak, memnuniyeti üst 
seviyelere taşımak en önemli 
önceliğimiz. Meydana gelen bir 

arızaya hızlı müdahale edebiliyor 
olmak, bunu da teknolojinin son 
noktasıyla yapabilmek çok önemli. 
Bu yüzden de Türk Telekom ile 
beraber geliştirdiğimiz Enerji 
Kesintisi Tespit Sistemi’ni Türkiye’de 
ilk kez TREDAŞ müşterilerinin 
hizmetine sunmaktan dolayı çok 
mutluyuz” dedi.

TREDAŞ ve Türk Telekom’un 
geliştirdiği sistemin, özetle, Trakya 
bölgesinde kullanılan internete 
bağlı aktif cihazlardan enerji 
kesinti bilgilerini alarak, TREDAŞ’a 
ulaştırdığını bildiren Sezer, “Altyapı 
sayesinde elektrik kesintilerine 
çok kısa sürede müdahale edebilir 
duruma geldik. Ekiplerimiz çok hızlı 
şekilde enerji kesintisini gidererek, 
müşterilerimizin mağduriyetinin 
önüne geçiyor. Arıza tespiti ve 
çözümlenmesi daha hızlı yapıldığı 
için de müşterilerimizin yüzlerindeki 
gülümseme asla silinmiyor” 
ifadelerini kullandı.

Ödüllü proje TREDAŞ’a 
da ödül getirdi

Hikmet Sezer, geleceğin dünyasına 
yön verecek teknolojilerin 
üretilmesi konusunda her geçen 
gün yeni inovasyon ve AR-GE 
çalışmalarının artarak devam 
ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Günümüzde yenilikçi fikirler ve 
farklı çözümleri teknolojiyle doğru 
harmanlayanların öne çıktığını, 
sürdürülebilir çalışmalarla bu 
inovasyonu devam ettirenlerin 
ise başarılı olduklarını görüyoruz. 
Biz de TREDAŞ olarak her 
zaman inovatif düşünceler ve 
son teknoloji uygulamalarla 
müşterilerimize en iyi hizmeti 
vermeye devam edeceğiz. Bu 
anlayışımızın bizi yeni başarılara 
taşıyacağına da yürekten 
inanıyorum. Aldığımız güzel 
yorumlar da yaptığımız hamlelerin 
doğruluğunu gösteriyor. 
Dünyanın en prestijli teknoloji 
ödüllerinden biri olan TDWI En İyi 
Uygulama ödülünü kazanan, enerji 
sektörünün en inovatif fikirlerinden 
biri olan Enerji Kesintisi Tespit 
Sistemini Türk Telekom desteğiyle 
kullanarak, bu yılki Fortune 500 
Türk Telekom İnovasyon Ödülü’ne 
layık görülmek de bizler için ayrı 
bir gurur.” 

TREDAŞ’A fORTuNE 5OO  
TüRK TELEKOm  
İNOvASyON ÖDüLü

“Türk Telekom ile beraber geliştirdiğimiz Enerji Kesintisi Tespit Sistemi’ni Türkiye’de ilk kez 
TREDAŞ müşterilerinin hizmetine sunmaktan dolayı çok mutluyuz.”

9O

Hikmet SEZER, TREDAŞ İcra Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali AKARCA, Türk Telekom Kurumsal İş Birimi Yöneticisi 

“TREDAŞ olarak her zaman 
inovatif düşünceler ve son 

teknoloji uygulamalarla 
müşterilerimize en iyi hizmeti 

vermeye devam edeceğiz. 
Bu anlayışımızın bizi yeni 

başarılara taşıyacağına da 
yürekten inanıyorum.”
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Ercan BAYSAL
Gazeteci 

ELEKTRİKTE ‘AKıLLı’  
DEvRİm BAŞLADı

Enerji sektöründe teknolojide baş döndüren değişimler yaşanıyor. Akıllı cihazlar elektrik tüketiminden 
daha fazla pay alırken, yeni dönemde elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile birlikte bu alana yönelik 
yatırımlar daha da artış gösterecek.

Türkiye’de teknolojiye yönelik 
yapılan yatırımlar her alanda 
artıyor. Hem kamunun hem 
de özel sektörün teknolojiye 
yatırımlarında son dönemde 
artış söz konusu. Türkiye’de son 
dönemde teknolojik devrimin 
yaşandığı sektörlerin başında 
enerji geliyor. Enerjide elektrik 
tüketimi başta olmak üzere her 
alanda tüketim kalıplarında büyük 
değişimler ve bununla birlikte 
yatırımlarda artış yaşanıyor.  
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, sanayide 
fazla elektrik tüketen makinelerin 
daha tasarruflu olanlarla 
değiştirilmesine yönelik çalışmalar 
yaparken, 38 milyon abonenin de 
elektrik kullanım alanı farklılaşıyor. 
Birkaç yıl öncesine kadar elektrik 
aydınlanma, çamaşır -bulaşık 

makinesi, fırın ve televizyonlarda 
kullanılırken bugün cep telefonu, 
tablet, bilgisayar gibi cihazların 
şarjı tüketimden önemli pay alıyor. 
Elektrik tüketimi çeşitlenirken, 
bunun elektrik faturasına da 
yansıması da önem taşıyor. 
Doğalgazda yüzde 10’luk indirimin 
ardından vatandaş elektrik 
fiyatlarında da bir indirim bekliyor. 
Elektrik fiyatlarına gelecek bir 
indirimle birlikte tüketim artsa da 
fatura artmayacak gibi görünüyor. 

Önümüzdeki dönemde elektrikte 
tam olarak bir tüketim devrimi 
yaşanacak gibi görünüyor. 
Elektrikli otomobillerin 
yaygınlaşması ve evlerdeki akıllı 
cihazların sayısının artmasıyla 
birlikte Türkiye’de kişi başı 
tüketim artacak gibi görünüyor. 
Elektrikli otomobillerin teşvik 

edilmesine yönelik ekonomi 
yönetimi tarafından kısa süre 
önce atılan adımlardan biri 
bu kapsamda büyük önem 
taşıyor. Çevreye daha az zarar 
veren ürünlerin kullanımının 
teşvik edilmesine yönelik vergi 
oranlarında değişiklik yapıldı. 
Hibrit otomobiller için uygulanan 
özel tüketim vergisinde (ÖTV) 
indirime gidildi. Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Bakan Kurulu kararına göre 
elektrik motoru da olan ve 
elektrik motoru 50 KW’yı geçip 
motor silindir hacmi 1.800 cm3’ü 
geçmeyen binek otomobiller için 
yüzde 90 olan ÖTV oranı yüzde 
45’e, motor gücü 100 KW’yı geçip 
motor silindir hacmi 2.500 cm3’ü 
geçmeyen binek otomobiller 
için yüzde 145 olan ÖTV oranı da 
yüzde 90’a düşürüldü.   
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TüRKİyE’DE ELEKTRİK DAğıTımıNA 2O1O yıLıNDAN ıİTİBAREN 
ÖNEmLİ yATıRımLAR yAPıLıyOR. 

Türkiye’de elektrik dağıtımına 
2010 yılından itibaren önemli 
yatırımlar yapılıyor. 2020 yılına 
kadar sektöre 10 yıllık dönemde 
101 milyar TL’lik bir harcama 
gerçekleştirilmiş olacak. Son 14 
yıl içerisinde Türkiye’nin hem 
ekonomik hem de altyapı olarak 
önemli aşamalar kat etti. Özellikle 
enerjide son 14 yıl içerisinde 
yaklaşık 32.000 MW olan kurulu 
güç 74.000 MW’ı geçti. 2002 
yılında 132 milyar kWh olan 
tüketim 2015 yılı itibariyle 264 
milyar kWh ’e ulaştı. Özelleştirme 
sürecinin kısa süre önce 
tamamlanmasına rağmen elektrik 
dağıtım şirketleri teknolojiye 
yönelik alt yapı yatırımlarını her 
geçen gün artırıyor. 13 milyar 
dolarlık özelleştirmenin ardından 
dağıtım şirketleri yüklü miktarda 

yatırım gerçekleştirecek. Beş 
yıllık süre için 18,2 milyar liralık 
yatırım planlaması yapılmasına 
rağmen, bu rakam da artacak 
gibi görünüyor. Örneğin 
2016 yılı için elektrik dağıtım 
şirketleri toplamda 3 milyar 
750 milyon Türk Lirası yatırım 
yapması planlanıyordu. Ancak 
bugün itibariyle bakıldığında 
yatırım planlamaları 4 milyar 
liranın üzerine çıkmış durumda. 
Önümüzdeki yıllarda da 
katlanarak artacak gibi görünüyor.   
Özellikle ‘akıllı cihazların’ 
kullanımında büyük önem taşıyan 
‘akıllı sayaç’ yatırımları elektrik 
dağıtımında faaliyet gösteren 
firmaların yatırımlarını yukarı 
yönlü revize etmelerine neden 
oluyor.  Sadece 40 milyona 
yaklaşan abonenin sayaçlarını 

‘akıllı sayaç’ haline getirmenin 
maliyeti 7 milyar euroluk bir bütçe 
anlamına geliyor. Avrupa’nın 
birçok ülkesinde zorunlu hale 
gelmeye başlayan akıllı sayaçların 
Türkiye’de de önümüzdeki 
dönemde hızla yaygınlaşması 
bekleniyor. Akıllı sayaçların bir 
diğer özelliği ise kayıp kaçakla 
mücadelede etkili olmaları.  

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu da (EPDK), elektrik 
dağıtım şirketlerinin araştırma 
geliştirme (AR-GE) çalışmalarını 
yakından takip ediyor. Bu 
kapsamda 5 yıl için toplam 
203 milyon liralık bütçe ayırdı. 
Halen çalışmaları süren ve 
önemli mesafe alınan 4 proje 
belirlendi. Bunlardan ilki enerjinin 
kriptolanması. Bu yöntemde 
enerji hatları üzerinden yasadışı 
kullanımları önlemek veya 
azaltmak amacı ile trafoların 
çıkışlarında enerji şifreleniyor. 
Ardından son kullanıcının 
sayacında şifrenin çözülmesi 

sağlanıyor. Böylece herhangi 
bir hattan kaçak elektrik 
çekildiğinde evdeki elektrikli 
cihazların çalışması engelleniyor. 
Halihazırda proje ile ilgili ürün 
geliştirme çalışmaları sürüyor. 
Bütçeden faydalanmak isteyen 
şirketlerin ar-ge çalışması 
yapmak istedikleri konuyu ve 
projeyi öncelikli olarak EPDK’ya 
sunması gerekiyor. Elektrik 
dağıtım sektöründe son 
dönemde yapılan yatırımların 
önemli bir bölümü şebeke 
yenilemelere yönelik. Trafo 
yatırımları, hatların yer altına 
alınması yatırımlarda başı 

çekiyor. Akıllı şebekeye geçişte 
sektördeki önemli adımların 
başında geliyor. Elektrikli araçların 
şarj sayısının azaltılması ile 
birlikte akıllı ev çözümleri için 
şebekeler kritik öneme sahip. 
Buna ilişkin arge projelerinin 
tamamlanmasıyla birlikte sektörde 
büyük bir değişim yaşanacak. 
Akıllı şebekeye geçiş süreçleri 
tamamlandıkça müşteriye sunulan 
hizmetlerin sayısı da kalitesi de 
artacak. Akıllı şebekeler ile ilgili 
olarak EPDK başkanlığında Türkiye 
Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve 
Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 
2023) yürütülüyor.

EPDK’DAN AR-GE yATıRımıNA yAKıN TAKİP

2O2O yılına kadar 
sektöre 1O yıllık 

dönemde  
1O1 milyar TL’lik 

bir harcama 
gerçekleştirilmiş olacak.
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AvRuPA KALİTESİNDE ÇAğRı KARŞıLAmA

Kalkınma ve yatırımları temel 
alan 2017 bütçesinde yatırımlar 
için önemli kalemler görünüyor. 
2016 yılında 60 milyar lira olan 
bütçeden yatırımlara ayrılan pay 
yüzde 30 oranında artarak 2017 
yılında 78 milyar liraya çıkacak. 
Kamu yatırımlarından enerji 
sektörü de payına düşeni alacak. 
Ancak sektördeki değişimin 
belirleyicisi özel sektörün yaptığı 
yatırımlar olarak ön plana çıkıyor. 
Kamunun yatırımlarında trafo 
ve alt yapı yatırımları ön plana 
çıksa da Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın yeni 
vizyonu ile birlikte tüketici 
odaklı yatırımlarda artıyor. 
Tüketicilere Avrupa kalitesinde 
çağrı merkezi hizmeti vermek 
için son 6 aydır dağıtım şirketleri 
birbiriyle yarışıyor. Kesinti 

sayısını düşürmenin yanı sıra 
arızalara daha hızlı müdahale 
etmek için sahadaki personel 
sayısı 14 bin 500’den 18 bine 
çıkarılıyor. Tüketici memnuniyetini 
artıracak yatırımların başında 
da çağrı merkezleri geliyor. 9 ile 
kurulacak ve Türkiye genelindeki 
tüm dağıtım şirketlerine hizmet 
verecek çağrı merkezleri ile 
müşteri şikayetleri kısa sürede 
alınarak çözüm üretilecek. Bu 
kapsamda 2 bin 128 kişilik çağrı 
merkezlerinde bir istihdam 
oluşturulacak. Bu mevcut 
kapasitenin iki katına çıkarılması 
anlamına geliyor. 45 saniye 
içerisinde tüketiciyi bir operatör 
karşılamak zorunda. Hedef 20 
saniyede tüketicinin şikayetinin 
alınması. Bu rakam Kıta Avrupası 
olarak adlandırılan bölgedeki en 

iddialı performans kriterlerinden 
biri. Buna göre tüketici 20 saniye 
içinde enerji kesintisi konusunda 
bilgisini alabilecek. Elektrik 
dağıtım sektöründeki yatırımların 
artmasıyla birlikte kesintilerin 
oranı da giderek düşüyor. Planlı 
kesintiler bir kenara bırakıldığında 
arıza kaynaklı kesintilerde son 
birkaç yıl içerisinde ciddi düşüş 
söz konusu. Sadece İstanbul’da 
toplam kesintiler yüzde 20’nin 
üzerinde düşüş gösterdi.

İstanbul ve Ankara gibi 
şehirlerden başlamak üzere akıllı 
cihazlar elektrik sektörünün 
her alanına girmiş durumda. 
Tüketiciler cep telefonu numarası 
dağıtım şirketleri ile paylaşılırsa 
SMS yoluyla elektrik kesintileri 
konusunda bilgilendiriliyor. 
Elektrik dağıtımında en fazla 
teknoloji yatırımı yapılan şehirlerin 
başında İstanbul geliyor. Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 
kesintileri vatandaşlara SMS 
yoluyla bildirmeye başladı. 
Elektrik kesintileri yapılacak 
bölgelerdeki muhtarlara önceden 
haber veriliyor. Muhtarlar ise 

WhatsApp grubu oluşturarak 
vatandaşlara bilgi veriyor. 
Tüketicilerin memnuniyetini 
artırma kapsamında sektörde 
önemli bir uygulama daha hayata 
geçirildi. Planlı kesintiler şehir 
ve mahalle farkı gözetilmeden 
anlık olarak takip edilebiliyor. 
Mobil uygulama ile İstanbul’dan 
Kars’a giden kişinin cep telefonu 
ekranına “Şu saatlerde planlı 
kesinti var” uyarısı gelecek. Planlı 
kesintilerle gelecek dönemdeki 
kesintilerin önüne geçilmesi 
planlanırken, arıza ve bakımlara 
yönelik müdahalelerde yeni 
modeller üzerinde de çalışmalar 

yürütülüyor. Enerji yönetiminin 
ajandasında elektrik hatlarında 
‘canlı bakım’ adı verilen 
yöntemle kesinti yapılmadan 
arızanın giderilmesi yer alıyor. 
Bu yöntemin devreye alınması 
halinde ev ve iş yerlerini de 
ilgilendiren orta ve alçak 
gerilimde elektriği kesmeden 
bakım yapılabilecek. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin de 
(TEİAŞ) yüksek gerilim konusunda 
böyle bir çalışması bulunuyor.  
Kesinti yapmadan bakım 
yapılırken personelin özel yalıtkan 
giysiler kullanması gerekiyor. 

TüKETİcİyE KESİNTİSİz ELEKTRİK DÖNEmİ

Tüketicilere Avrupa 
kalitesinde çağrı merkezi 
hizmeti vermek için son 
6 aydır dağıtım şirketleri 

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

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

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

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

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

ELEKTRİK PİyASASıNDA TüKETİcİ 
OLARAK hAKLARımız

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

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

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

BAğLANTı BEDELİNİN vE GüvENcE 
BEDELİNİNİN İADESİ OLuR mu ?
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Diyelim ki evinizi ya da işyerinizi değiştirdiniz ve yeni bir yere taşındınız. Neler yapmanız gerekiyor? Kullanımına 
yeni başlanılan yerde elektrik aboneliği bulunmuyorsa dağıtım bağlantı anlaşması ile başlamak gerekir. Daha 
önceden elektrik aboneliği bulunulan bir yere taşındığınızda ise elektrik açık olsa bile mutlaka görevli tedarik 
şirketine başvurarak kendi adınıza yeni bir sözleşme yapmalısınız. Bir önceki abonelik üzerinden elektrik almaya 
devam ederseniz Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince usulsüz elektrik kullanıyor 
sayılarak cezai işleme muhatap olabilirsiniz.

yENİ BİR KuLLANım yERİNE TAŞıNDım NE yAPmALıyım?
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Evinizden ya da işyerinizden taşınırken ne yapacaksınız? Herhangi bir kullanım yerini boşaltan, tahliye eden 
tüketici ister mülkiyet sahibi olsun isterse kiracı, mutlaka perakende satış sözleşmesini veya ikili anlaşmasını fesh 
etmek için ilgili tedarik şirketine başvurmalıdır. Bu şekilde fesih tarihi itibariyle borç alacak ilişkisini bitirmeli; varsa 
güvence belininin iadesini almalıdır. Aksi takdirde taşındıktan sonra bile o kullanım yerinde tüketilecek elektrik 
enerjisine ilişkin tüm yükümlülüklerden sorumlu olur.

KuLLANım yERİNİ TAhLİyE ETTİm (BOŞALTTım)

Tarifelere, www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/index.php/ 
elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 adresinden ulaşabilirsiniz.

YASAL OLMAYAN YOLLARLA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE KAÇAK 
VEYA USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMINA İLİŞKİN YASAL YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ.



Elektrik Dağıtım hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen 9. Sektör 
Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dönemin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, TBmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ziya Altunyaldız ve EPDK Başkanı 
mustafa yılmaz’ın yanı sıra, 21 elektrik dağıtım şirketinin katılımı ile Trabzon’da 
gerçekleştirildi. 

9. SEKTÖR TOPLANTıSı

ETKİNLİKLER
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“3. uyGuLAmA DÖNEmİNDE ELEKTRİK DAğıTımı İLK KEz TAmAmEN 
ÖzEL SEKTÖR TARAfıNDAN yAPıLAcAK”

Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneğ 
(ELDER) tarafından 
düzenlenen 9. 
Sektör Toplantısı’na 
katılan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat 
Albayrak, 2016-2020 
yıllarını kapsayan 
3. Uygulama 
Döneminde, elektrik 
dağıtımının ilk kez 
tamamen özel 
sektör tarafından 
yapılacağını kaydetti.
Toplantıda konuşan Bakan 
Albayrak, enerji sektöründe 101 
milyar TL değerinde yatırım 
yapıldığını dile getirerek, 
“Ülkemiz; 2010-2015 yılları 
arasında yaklaşık 13 milyar lira 
yatırım, 27 milyar lira işletme 
bütçesi ve 2015-2020 yılları 
arasında yaklaşık 18 milyar 
lira yatırım, 43 milyar lira 
işletme bütçesi olmak üzere 
10 yıl içerisinde toplamda 
101 milyar liralık bir yatırım 
tutarını sadece elektrik dağıtım 
sektörüne harcamış olacaktır. 
Bu büyüklüklerin doğru 
yönetilmesinin ne kadar önemli 
olduğu ve çok küçük bir hatanın 
dahi büyük maliyetlere sebebiyet 
vereceği çok açıktır” dedi.

Tüketicinin kaliteli ve kesintisiz 
elektrik kullanmasının her 
zaman öncelikleri arasında 
olacağının altını çizen 
Albayrak, elektrik dağıtım 
şirketlerinin performanslarını 
sahada yaptıkları anketlerle 
değerlendirdiklerini ve toplantının 
basına kapalı bölümünde 
şirketlere “performans karnesi” 
dağıtacaklarını belirterek şunları 
söyledi: “İlk olarak 2016 Mart ayı 
içerisinde yaptırmış olduğumuz 
elektrik dağıtım hizmetleri 
memnuniyet anketinin gerek 
şirket bazındaki, gerekse genel 
bazdaki sonuçlarını sizinle 
paylaşıp değerlendireceğiz. 
Denetimlerde yetkin personel 
ve etkin denetim yöntemleri 
kullanılarak, uygunluk ve 
performans denetimlerinin 
yapılmasıyla; kamu kaynaklarının 
verimli ve yerinde kullanılması, 
dağıtım hizmetlerinin sağlıklı 
hale getirilmesi ve tüketicinin 
daha kaliteli ve kesintisiz elektrik 
kullanması sağlanacaktır.”

“Bakan 
Albayrak: 
Türkiye,  

1O yıl içerisinde 
toplamda  

1O1 milyar liralık 
bir yatırım 

tutarını sadece 
elektrik dağıtım 

sektörüne 
harcamış 
olacaktır.”
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SOyLu: “TüRKİyE, ENERjİ GEÇİŞ GüzERGAhı OLmALı”

ALTuNyALDız: “TüRKİyE, BÖLGEDE ENERjİ mERKEzİ OLmAK İÇİN 
ÇOK ÖNEmLİ BİR KONumDA”

Dönemin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu 
ise şu ifadelerde bulundu: “Yeni 
dünyayı tarif ederken ve ifade 
ederken zihnimde paylaştığım 
bir hayalim var. 21. Yüzyıl’da 
Türkiye’nin önemini ortaya koyan 
üç temel yol var. Biri İpek yoludur. 
Batı ile Doğunun birbirine 
bağlandığı Anadolu’dur. İkincisi 
insan kaynağı konusunda Doğuya 
kıyasla nitelik Batıya kıyasla ise 
nicelik olarak üstünlüğümüzdür. 
Üçüncüsü ise özellikle batının 
enerji ihtiyacını göz önüne 
aldığımızda, önemli bir enerji 

geçiş güzergahı olmamızdır. Biz 
bu üç üstünlük noktasında önemli 
mesafeler aldık, almaya da 
devam edeceğiz.”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız ise, son 13 
yılda Türkiye’nin yüzde 5, sanayi 
üretiminin yüzde 5,3 ve elektrik 
enerjisi talebinin de yüzde 5,4 
büyüdüğünü aktardı. 

Türkiye’nin bölgede enerji 
merkezi olabilmesi için 
çok önemli bir konumda 
bulunduğunun altını çizen 
Altunyaldız, bu bağlamda 
hükümetin programında yer alan 
hedefleri desteklediklerini ve 
Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını maksimum 
seviyede kullanması için de 
Bakanlık ve Komisyonun çalışma 
içinde olduğunu bildirdi. 

1OO

“21. yüzyıl’da 
Türkiye’nin 

önemini ortaya 
koyan üç temel 

yol var.” 

Son 13 yılda 

Türkiye’nin 

elektrik 

enerjisi talebi 

yüzde 5,4 

büyüdü.



yıLmAz: “BüTüN ŞİRKETLERDEN DAhA fAzLA GAyRET 
BEKLİyORum”

ÖzDEmİR: “ÖNümüzDEKİ 5 yıLLıK DÖNEm SEKTÖR İÇİN  
STRES TESTİ NİTELİğİNDE”

EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, dağıtım şirketlerinin 
kapasitelerini artırmaları 
gerektiğini, uzmanlaşmaya ve 
kurumsallaşmaya daha çok 
önem vermeleri gerektiğini ifade 
etti. Bütün dağıtım şirketlerinden 
daha fazla gayret beklediklerini 
dile getiren Yılmaz, hizmet 
kalitesi yönünde yapılacak 
çalışmaların ödül olarak tarifelere 
yansıyacağını vurguladı. Yılmaz, 
dağıtım şirketlerinin bilişim ve 
teknoloji yatırımlarını yapması 
yönündeki beklentiye dikkat 
çekti.

gerçekleştirilen yatırımlar özellikle 
enerji sektöründe yoğunlaşmıştır. 
Son 10 yılda kurulu gücümüz 
2,5 katına çıkarak Nisan 2016 
itibariyle 74 bin megavata 
ulaşmıştır. Bu büyümede 
aslan payı özel sektöre aittir. 
Ağırlıklı milli şirketlerden 
oluşan yatırımcılar elektrik 
sektörüne üretimden dağıtıma 
90 milyar dolar tutarında 
yatırım gerçekleştirmişlerdir. Bu 
yatırımların neredeyse tamamı 
Türk bankacılık sektörünce 
finanse edilmiştir. Bankacılık 
sektörü elektrik üretim yatırımları 
için 50 milyar, dağıtım yatırımları 
için ise 15 milyar olmak üzere 
toplam 65 milyar dolar kredi 
sağlamıştır” dedi.

ELDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir, son 
10 yıl içerisinde sektörde 
önemli gelişmeler yaşandığını 
vurgulayarak, “10 yıllık dönemde 

Enerji sektöründe son 10 yılda 
büyük değişimler yaşandığına 
dikkat çeken Özdemir, 
önümüzdeki 5 yıllık dönemin 
sektör için stres testi niteliğinde 
olduğunu kaydetti. 2016-
2020 döneminin, dağıtımın 
tamamen özel sektör tarafından 
yürütüleceği ilk dönem 
olacağına işaret eden Özdemir, 
“Özelleştirmeler sonrasında 
elektrik dağıtımı kamu dönemine 
göre çok daha kaliteli ve 
uygun maliyetlerle yürütülüyor. 
Özelleştirmeler sadece devlet 
hazinesine 13 milyar dolarlık katkı 
sağlamakla kalmamış, şebekeye 
daha fazla yatırım vatandaşa 
daha iyi hizmet ve çalışanlara 
daha iyi koşullar sunmaktadır” 
diye konuştu.

Nihat ÖZDEMİR
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“hizmet kalitesi 
yönünde 
yapılacak 
çalışmalar 

 ödül olarak 
tarifelere 

yansıyacak”
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“ELEKTRİğİ DAğıTAN mESLEKLERİN 
BELGELENDİRİLmESİ PROjESİ TOPLANTıSı

Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği 
(ELDER) , Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
ile imzaladığı 
protokol ve hayata 
geçirdiği “Elektriği 
Dağıtan Mesleklerin 
Belgelendirilmesi 
Projesi” ile elektrik 
dağıtım faaliyetlerine 
ilişkin standartları ve 
yeterlilikleri belirleyen 
kuruluş olacak. 

Projenin Tanıtım Toplantısının 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Başkanı Adem Ceylan, mesleki 
standartlara göre iş hayatına 
atılacak diplomalı elemanların 
bulunmasının hem iş sağlığı 
ve güvenliği açısından, hem 
de verimlilik açısından önemli 
olduğunu dile getirdi.

“Bugüne kadar 650 meslek 
standardı yayımlandı”

Bugüne kadar, 633’ü Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olmak 
üzere 650 meslek için meslek 
standardının hazırlandığını 
aktaran Ceylan, yaklaşık 
236 meslek için de yeterlilik 
hazırlandığını belirtti. Ceylan, 
“Şu ana kadar 46 kuruluşu bizim 
adımıza sınav ve belgelendirme 
için yetkilendirilmiş durumdayız” 
dedi. 48 mesleğin ‘tehlikeli 
meslek’ olarak belirlendiğine 
işaret eden Ceylan, enerji 
sektörünün de bunlardan bir 
tanesi olduğunu ifade ederek, 
“Enerji sektörü mesleki yeterlilik 
belgesi olmadan çalışılamayacak 
meslek gruplarından bir tanesi” 
dedi. 

Mesleki yeterlilik belgesinin 
önemine dikkat çeken Ceylan, 
işin ustası olunduğuna dair 
bir belgenin sahibine değer 
kazandıracağını dile getirerek, 

“Bu, Avrupa’ya gittiğinizde 
geçerliliği olan bir mesleki 
yeterlilik belgesidir” diyerek, 
belgenin hem işverene hem 
de çalışana birçok avantaj 
sunduğunu vurguladı. Ceylan, 
“ELDER’e mesleki standart 
ve yeterliliklerin hazırlanması 
konusundaki çalışmaları için çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Adem CEYLAN
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı
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yüKSEL: “ELDER BELGELENDİRmE KuRuLuŞu OLmAK üzERE 
TüRKAK DENETİmLERİNİ TAmAmLADı”

ERGüNEŞ: “TüRK ELEKTRİK DAğıTım SEKTÖRüNüN TEcRüBESİ yuRT 
DıŞıNA TAŞıNıyOR”

belirterek, “Tüm çalışanların 
elektrik dağıtım hizmetini 
yerine getirirken sahip olması 
gereken bilgi ve yeterlilikleri MYK 
önderliğinde AB’den sağlanmış 
bir fon çerçevesinde belirlemeye 
çalışacağız” dedi.

TÜRKAK süreçlerine başladıklarını 
da dile getiren Yüksel, “ELDER’in 
belgelendirme kuruluşu olmak 
üzere TÜRKAK tarafından 
denetimleri tamamladı. İnşallah, 
önümüzdeki dönem elektrik 
dağıtım hizmetleri ile ilgili 

ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel, elektrik sektöründe 
çalışanların meslek standartlarına 
ilişkin önemli bir projenin açılış 
toplantısının gerçekleştirildiğini 

belgelendirme kuruluşu olarak 
faaliyetlerine başlayacak” dedi. İş 
sağlığı ve güvenliğinin en büyük 
önceliklerini oluşturduğunu 
aktaran Yüksel, “Sektörümüz 
tehlikeli ve çok tehlikeli işler 
sınıfında. Biz yola sıfır ölümlü iş 
kazası diyerek çıktık. İnşallah, arzu 
edilen şekilde bunu başaracağız 
ve iş kazası ile ölümleri ortadan 
kaldırmaya çalışacağız. Bu proje 
bu süreçlerin önemli adımlarından 
bir tanesi. Sektörümüzde önemli 
bir etkisi olacağına inanıyoruz” 
ifadesinde bulundu. 

“Bizim bu edindiğimiz tecrübeyi 
ülkeye mal etmemiz lazım.  Bunun 
yolu yeteneği eğitmek ve bu 
eğitimi belli bir sertifikasyona tabii 
tutmak. Bunları sağlayacağımız 
standardizasyon ve belgelendirme 
ile kalıcı bir hale getiriyoruz” dedi. 
Bu tecrübe ve birikimin yurtdışına 
da taşınacağını aktaran Ergüneş, 
dünyanın her yerinde elektrik 
dağıtımının etkin ve verimli hale 
gelmesine ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti. 

Yeni dönemde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
dağıtım şirketlerine yeni bir 
vizyon getirildiğini aktaran 

ELDER İcra Kurul Başkanı İsmail 
Ergüneş, elektrik piyasası 
reformunun Türkiye’nin yaptığı en 
önemli yapısal dönüşüm olduğunu 
belirtti. Türkiye’nin 7 yıllık özel 
sektör dağıtım tecrübesini 
kurumsal bir hale getirmek 
gerektiğini belirten Ergüneş, 

Ergüneş, dağıtım şirketlerinden 
operasyonel mükemmellik 
beklendiğini dile getirdi. 
Ergüneş, şunları söyledi: “Bu 
zor bir dönem ama ben dağıtım 
şirketlerinin tecrübesiyle bu zor 
dönemi başarıyla geçeceğine 
inanıyorum. Teknolojik dönüşüm 
ve çalışanlarımızdaki dönüşümle 
bunu başaracağımıza kalbimle 
inanıyorum. Türk tüketicisi 
önümüzdeki dönem daha 
kaliteli elektrik dağıtım hizmeti 
alacak. Kesinti süresi sayısı, çağrı 
merkezi, hizmet kalitesi gibi 
unsurlarda içinde bulunduğumuz 
dönüşümle Avrupa standartlarına 
geleceğiz.”

Uğur YÜKSEL
ELDER Genel Sekreteri

İsmail ERGÜNEŞ
ELDER İcra Kurul Başkanı

BİLGİ NOTU
ELDER 10 Ulusal Meslek Standardını hazırladı
ELDER’in MYK ile yaptığı çalışmalar sonucunda elektrik dağıtım sektöründe bugüne kadar 10 Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak Resmi Gazete ’de yayımlandı. Bu 
standartların 4’ünün yeterliliği onaylanarak MYK’da yayınlandı. ELDER, diğer 6 mesleğin yeterliliklerinin hazırlanması ve toplamda da 10 meslek için “Personel Belgelendirme 
Merkezi” nin kurulması amacıyla “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi”ni hayata geçirdi. Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından, kabul edildi. ELDER’in mesleki standart ve yeterliliklerle ilgili yaptığı çalışmalara  
www.eldermym.com adresinden ulaşılabilir.



“Türkiye, geçtiğimiz günlerde 23’üncü Dünya Enerji 
Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen ve “Yeni Ufukları 
Kucaklamak” başlığını taşıyan kongre 9-13 Ekim 2016 tarihleri 
arasında İstanbul’da düzenlendi. Küresel enerji oyuncularını 
buluşturan kongreye, aralarında dünyanın dört bir yanından 
50’den fazla bakanın da yer aldığı 250’nin üzerinde konuşmacı 
katıldı.”
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23. DüNyA ENERjİ KONGRESİ KüRESEL ENERjİ 
OyuNcuLARıNı TüRKİyE’DE BuLuŞTuRAcAK
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23. Dünya Enerji Kongresi’nin 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’de enerjinin 
her alanında ciddi bir yatırım 
potansiyelinin bulunduğunun altını 
çizerek, tüm enerji şirketlerini 
Türkiye’de yatırım yapmaya davet 
etti.

23. Dünya Enerji Kongresi 
Açılış Oturumu’nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Amacımız, bu kongrenin 
hem enerji konusunda geleceğe 
yönelik vizyon ve senaryolar 
hakkında görüş alışverişinde 
bulunulduğu bir zemin haline 
dönüşmesini, hem de enerjinin 
barışın ve adaletin aracı haline 
getirilmesini sağlamaktır” 
temennisinde bulundu. 

“Türkiye, doğalgaz ve enerji ticaret merkezi haline gelebilmesi adına yeni 
ve önemli yatırımların arifesinde.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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“TüRKİyE’yE GüvENEN, Bu üLKEyE yATıRım yAPAN ASLA PİŞmAN 
OLmAmıŞTıR, BuNDAN SONRA DA PİŞmAN OLmAyAcAKTıR.”

Türkiye’nin doğalgaz ve 
enerji ticaret merkezi haline 
gelebilmesi adına yeni ve önemli 
yatırımların arifesinde olduğunu 
aktaran Erdoğan, bu senenin 
sonunda ve 2017 yılında çok 
kritik adımlar atılacağını ve 
bu alanda büyük yatırımlar 
gerçekleştirileceğini ifade etti. 
Erdoğan, “Böylece doğalgaz 
ticaretinde bölgemizdeki tüm 
ülkeler için güvenilir bir ortak 
haline gelme hedefimize, bir adım 
daha yaklaşacağız” dedi.  Güneş, 
rüzgar ve hidrolik kaynaklarının 
enerji sepetindeki payının yüzde 
30’a çıkarılması yönündeki 
çalışmaları sürdürdüklerini 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’de enerjinin 
her alanında ciddi bir yatırım 
potansiyelinin bulunduğunun 
altını çizerek tüm enerji 
şirketlerini Türkiye’de yatırım 
yapmaya davet etti. Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Türkiye’ye güvenen, bu ülkeye 
yatırım yapan asla pişman 
olmamıştır, bundan sonra da 
pişman olmayacaktır. Günümüzde 
küresel altyapı yatırım ihtiyacının 
çok büyük bir bölümünü enerji 
yatırımı oluşturuyor. Ancak son 
dönemde düşen petrol fiyatlarının 
enerji yatırımlarını olumsuz 
etkileme ihtimali üzerinde 
önemle durmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Doğalgaz 
fiyatlarının da bu eğilimi izlemesi 
muhtemeldir. Bugün ertelenen 
yatırım kararlarının gelecekte 
enerji güvenliği üzerinde olumsuz 
etkide bulunması kaçınılmazdır. 
Bunu önlemek için daha yakın 
bir koordinasyon ve iş birliği 

içerisinde çalışmamız gerekiyor. 
Yine enerji dahil olmak üzere 
küresel altyapı yatırımlarının 
finansman ihtiyacını karşılamak 
için kamu ile özel sektör arasında 
yakın iş birliği şarttır. Özel 
sektörün dinamizmiyle kamunun 
yatırım ihtiyaçlarını verimli bir 
iş birliği çerçevesinde bir araya 
getirebileceğimizi düşünüyorum. 
Enerji alanında gerçekleştirilecek 
yatırımlarda arzu edilen 
rakamlara ulaşılması, küresel 
büyüme üzerinde de çok olumlu 
etki yapacaktır. Tüm bu projelerin 
ve yatırımların sürdürülebilir 
kalkınma anlayışıyla yürütülmesi 
gerektiğini asla unutmamalıyız.”

“Amacımız, bu kongrenin 

hem enerji konusunda 

geleceğe yönelik vizyon 

ve senaryolar hakkında 

görüş alışverişinde 

bulunulduğu bir zemin 

haline dönüşmesini, 

hem de enerjinin barışın 

ve adaletin aracı haline 

getirilmesini sağlamaktır.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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PuTİN : “2 mİLyAR İNSANıN ENERjİyE ERİŞİmİ BuLuNmuyOR”

mOROS : “vENEzuELA, BİR PETROL üLKESİ OLmAyA DEvAm EDEcEK”

“OPEc ülkelerinin girişimini 

destekliyoruz.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, “Dünya üzerinde 2 
milyar insanın enerjiye erişimi 
bulunmuyor. Enerjiyi, ekonomiyi 
geliştirerek, bunların gelişmesine 
yönelik engelleri kaldırarak, 
elektrik gibi temel medeniyet 
nimetlerine erişimi sağlamalıyız” 
dedi. 

Petrol fiyatlarının iki kat birden 
düşmesinin hidrokarbon 
kaynakları bitirdiğine yönelik 
ifadeler olduğunu belirten 
Putin, “Bunu söylemek için 
somut bir gerekçe yok. Mevcut 
koşullarda petrol fiyatlarının 
sabitlenmesi için petrol üretiminin 
kısıtlamasının doğru bir yöntem 
olduğunu düşünüyoruz. 
Bununla ilgili OPEC ülkelerinin 
girişimini destekliyoruz. 
Bu piyasa mekanizmasının 
bozulması anlamına gelmiyor. 
Aksine dengeye kavuşmayı 
hızlandıracaktır. Petrol üretimi 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro Moros, konuşmasında, 
enerji alanında atılması gereken 
pek çok adım bulunduğuna 
işaret etti. Moros, Venezuela’nın 
bir petrol ülkesi olmaya 
devam edeceğini belirterek 
şunları söyledi: “Ama başka 
zenginliklerimiz de olacak. 
Doğal kaynakların korunması, 
yatırımcılara çeşitli teşviklerin 
sunulması için yaptığımız 
çok şey var. Yatırımcılar için 
Venezuela’da büyük fırsatlar var. 
Teşviklerle, kazan kazan ilkesiyle 
yapılabilecek çok şey var.”

kısıtlanacaksa buna katılmaya 
hazırız ve diğer ihracatçıları 
da buna çağırıyorum. Kasım 
ayındaki OPEC toplantısında bu 
gelişim, somut anlaşmalar haline 
gelecektir. Piyasa ve yatırımcılara 
pozitif sinyal verecektir. Bunun 
sayesinde spekülatif aktiviteler ve 
yeni dalgalanmalar önlenecektir. 

Hem ihracatçılar hem tüketiciler 
sorumlu ve öngörülebilir şekilde 
hareket etmeliler” dedi.

Vladimir PUTIN
Rusya Devlet Başkanı

Nicolas Maduro MOROS 
Venezuela Devlet Başkanı
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ALİyEv: “TüRKİyE’yE yAPTığımız yATıRım 2O mİLyAR DOLARı 
BuLAcAK”

AKıNcı: “ALTERNATİfLER DİKKATE ALıNmALı”

Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, TANAP projesinin 
ülkelerin enerji güvenliğini 
sağlamak noktasında 
önemli role sahip 
olacağına işaret ederek,
“Türkiye ile Azerbaycan arasında 
enerji güvenliğini sağlayacak 
altyapıyı oluşturduk. Karşılıklı 
menfaat ve çıkarlarımız 
doğrultusunda bunu başarıyoruz, 
Türkiye’ye yaptığımız yatırım  
20 milyar doları bulacak”  
dedi. 

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, Ortadoğu 
coğrafyasını elektrik 
kabloları ile deniz 
altından Avrupa’ya 
bağlayacak çok önemli 
projenin gündemde 
olduğunu belirterek 
şöyle konuştu: 

“İsrail, Güney Kıbrıs, Girit ve 
Yunanistan arasında planlanan 
proje, çok daha pahalı ve çok 
daha uzun mesafeli. Bu nedenle 
alternatiflerin dikkate alınmasında 
büyük yarar olduğunu 
düşünüyorum. 

Bunun yerine İsrail, Kıbrıs ve 
Türkiye arasında döşenecek  
bir kablo çok daha hızlı, daha 
ucuz ve daha kısa mesafeli 
olacaktır. Kıbrıs’ta çözüm 
bu alanlarda da yeni ufuklar 
açacaktır.”

 İlham ALİYEV
Azerbaycan Cumhurbaşkanı

Mustafa AKINCI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  

Cumhurbaşkanı

“Ortadoğu coğrafyasını 
elektrik kabloları ile 

deniz altından Avrupa’ya 
bağlayacak çok önemli bir 

proje gündemde.”
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BAŞBAKAN yıLDıRım: “ELEKTRİK üRETİmİNDE yENİ SANTRALLERİ 
DEvREyE ALıyORuz”

ALBAyRAK: “Tüm POLİTİKALARımızDA TEmEL KAyGımız  
KüRESEL BARıŞ vE İSTİKRARıN SAğLANmASı”

Başbakan Binali Yıldırım, OECD 
ülkeleri içerisinde Türkiye’nin, son 
10 yıllık dönemde enerji talep 
artışının en hızlı gerçekleştiği 
ülke olduğunu kaydetti. Yıldırım, 
“Enerji sektöründeki büyümede 
dünyada Çin’den sonra 2’nci 
ülkeyiz. Dünya ortalamasının 
neredeyse 3 katı hızla artan 
enerji talebimizin 2023 yılındaki 
ihtiyacı şu anki kapasitemizin 2 
katı olacaktır. Bu nedenle Türkiye, 
küresel enerji güvenliğinin 
geliştirilerek sürdürülebilir, 
kapsayıcı ekonomik büyümenin 
temeline yönelik çalışmalara 
kararlılıkla katkı sunmaya devam 
edecektir” ifadesinde bulundu.

Elektrikte son 10 yılda kurulu 
gücün 2 katına çıkarıldığına işaret 
eden Yıldırım, “Elektrik üretiminde 
özellikle yerli ve yenilenebilir 
kaynaklarımızı değerlendirerek 

yeni santralleri devreye alıyoruz. 
Ülkemiz, yenilenebilir enerjinin 
dünyadaki gelişen ve yükselen 
eğilimini yakından izlemekte ve 
yenilenebilir enerjinin önem ve 
önceliğini anlamaya her gün daha 
fazla özen göstermektedir”  
dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Türkiye’nin 
dünya ve bölge barışına katkı 
sağlayacak projelerin hayata 
geçmesi için sorumluluk 
almaktan geri durmayacağını 
vurguladı. Albayrak, “Türkiye 
olarak tüm politikalarımızda 
temel kaygımız küresel barış  
ve istikrarın sağlanması.  
Yeter ki kaynakların daha adil 
dağılımı, huzurun inşası için 
ve barış için paylaşalım” diye 
konuştu.

Binali YILDIRIM
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

“ülkemiz, yenilenebilir 
enerjinin dünyadaki 
gelişen ve yükselen 
eğilimini yakından 

izliyor.”
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Kİm: “hERKES İÇİN SüRDüRüLEBİLİR vE ucuz mALİyETLİ BİR  
ENERjİ SİSTEmİ”

Dünya Enerji Konseyi Eşbaşkanı 
Younghoon David Kim ise, yaklaşık 
100 ülkenin üyeleri olduğunu 
ve 3 binden fazla örgütle enerji 
sektörünü kapsadıklarını aktardı. 
Kim, “Amacımız sürdürülebilir ve 
ucuz maliyetli bir enerji sistemini 
herkesin emrine amade kılmak 
için çalışmaktayız. Enerji sektörü 
büyük bir dönüşümden geçiyor, 
önümüzdeki 10 yıllarda müthiş 
enerji dönüşümü büyük bir 
değişiklik yaratacaktır” şeklinde 
konuştu.

Younghoon David KIM
Dünya Enerji Konseyi Eşbaşkanı
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BAKAN ALBAyRAK 7. TüRKİyE ENERjİ zİRvESİ’NDE AÇıKLADı:
“müŞTERİ mEmNuNİyETİ KARNELERİ 2O17’NİN İLK ÇEyREğİNDE vERİLEcEK”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, elektrik dağıtım 
sektörü için, 2017 ELDER 
toplantısından önce saha 
denetimleriyle ilgili karneleri 
hazırlayacaklarını ve 2017’nin ilk 
çeyreğinde müşteri memnuniyeti 
karnelerini vereceklerini açıkladı.

7. Türkiye Enerji Zirvesi, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, KKTC Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Sunat Atun, TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Özdemir, Türkiye Enerji Zirvesi 
Başkanı Mustafa Karahan, enerji 
bürokrasisinin üst düzey yetkilileri, 
elektrik dağıtım şirketlerinin 
yöneticileri ve enerji sektörünün 
tüm taraflarının geniş katılımıyla 
Adana’da gerçekleştirildi. 

Zirve’de önemli açıklamalarda 
bulunan Bakan Albayrak, 
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 
Enerji Kulübü’nün 2017 dönem 
başkanlığını Türkiye’nin almasına 
ilişkin olarak, “Biz Türkiye 

olarak ülkenin ve paydaşlarının 
menfaatine olan her türlü iş 
birliğine açık olmak durumundayız. 
Dünyanın büyüyen ekonomileri 
içerisinde yer alan bu kadar 
önemli bir örgütte bulunmaktan, 
katkı verip almaktan, olumlu 
bir gündemle desteklemekten, 
paydaşı olmaktan memnuniyet 
duyarız” açıklamasını yaptı. 
Şanghay İşbirliği Örgütü’nü 
yakından takip ettiklerini dile 
getiren Albayrak, “Türkiye 
artık bölgesindeki coğrafyada 
eskisinden çok daha farklı bir 
iletişim stratejisi uyguluyor. Her 
zaman bunu ifade ediyoruz. 
Kazan-kazana dayalı, bölgedeki 
enerji, ekonomi ve farklı politikalar 
üzerinde barışa, huzura katkı 
yapacak projeler ile iş birliği 
anlamında ve arz güvenliğine katkı 
sağlama anlamında her projeye 
olumlu bakıyoruz” dedi. 

Türkiye’nin büyüyen bir ülke 
olduğunu ve enerji sektörünün 
de büyümesine katkı sağladığını 
vurgulayan Bakan Albayrak, 
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün dünya 
ekonomisinin en önemli birkaç 
ülkesinden ikisini, Çin’i ve Rusya’yı 
içinde barındırdığını hatırlatarak 
şunları söyledi: “2017’de Pakistan 
ve Hindistan’ın da yer alacağı bir 

örgütten bahsediyoruz. Ekonomik 
olarak üretimden, pazardan 
bahsedecekseniz her pazar, her 
ekonomik coğrafyayla iletişim 
ve diyalog içerisinde olmak 
zorundasınız. Bizim uzun yıllardır 
süregelen bir stratejik ortaklığımız 
var birçok alanda olduğu gibi. 
Bunun devam ettiği bir süreçte 
Şangay’la ilgili soru işaretleriyse 
amaç, biz Türkiye olarak hiçbir 
konuya negatif gözle bakmayız. 
Biz Türkiye olarak ülkenin ve 
paydaşlarının menfaatine olan 
her türlü işbirliğine açık olmak 
durumundayız. Dünyanın 
büyüyen ekonomileri içerisinde 
yer alan bu kadar önemli bir 
örgütte bulunmaktan, katkı verip 
almaktan, olumlu bir gündemle 
desteklemekten, paydaşı olmaktan 
memnuniyet duyarız. Dünyanın 
enerji kulübü olma anlamında da en 
büyük örgütlerden biri.”

Bakan Albayrak, Şanghay İşbirliği 

Örgütü’nün Enerji Kulübü’nün 2O17 

dönem başkanlığını Türkiye’nin almasına 

ilişkin olarak “Dünyanın büyüyen 

ekonomileri içerisinde yer alan bu kadar 

önemli bir örgütte bulunmaktan, katkı 

verip almaktan, olumlu bir gündemle 

desteklemekten, paydaşı olmaktan 

memnuniyet duyarız” dedi.



EDAŞ’LARıN SAhA DENETİm KARNELERİ ELDER TOPLANTıSıNDAN 
ÖNcE hAzıRLANAcAK

“KuRumLARımızıN DA İSmİNİN DuyuLmASıNıN vAKTİ GELDİ”

Bakan Albayrak, 2017’nin ilk 
çeyreğinde elektrik dağıtım 
şirketlerine müşteri memnuniyeti 
karnelerini vereceklerini 
kaydederek şunları söyledi:  
“2017 ELDER toplantısından 
önce saha denetimleriyle 
ilgili karneleri hazırlayacağız.  
Sektörün liberalizasyonuna 
inanıyorum enerji az güvenliğiyle 

birlikte yan yana bu süreci hayata 
geçireceğiz. Liberalizasyonla ilgili 
kritik adımları atacağız. 

2023’e daha çeşitlendirilebilir, 
çok başka bir enerji stratejisi ile 
gireceğiz. 2017’nin ilk çeyreğinde 
elektrik dağıtım şirketlerine 
müşteri memnuniyeti anlamında 
karne vereceğiz.” 

Türkiye’nin 2023 ve 2053 
hedeflerine de değinen Albayrak, 
“Sadece kamu için değil enerji 
sektöründeki birçok büyük 
grubumuzun da bu çerçevede 
kendilerini yapılandırarak bölgesel 
ve küresel olma yolunda hedef 
çizebilecek fırsatları olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye artık eski 
Türkiye değil. Bölge ve dünya da 
eskisi gibi değil. Tüm bu kurumları 
değiştirmek ve dönüştürmek 
zorundayız. Değişime ayak 

uyduramazsanız isminiz unutulur 
gider. Devletimizin ismi kadar 
kurumlarımızın da isminin 
duyulmasının vakti gelmiştir. 
Türkiye’de dünya tarihinin 
son dönemdeki en önemli 
liderlerinden biri var. Bir vizyon 
var ve bunun altını doldurmamız 
lazım” ifadelerini kullandı. Bakan 
Albayrak, Ocak ayında doğalgaz 
depolamayla ilgili önemli bir 
müjdelerinin olacağını da sözlerine 
ekledi.  
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“2O23’e daha 
çeşitlendirilebilir 

bir enerji stratejisi 
ile gireceğiz.”

Bakan Albayrak: 
“Ocak ayında 

doğalgaz 
depolamayla 
ilgili önemli bir 

müjdemiz olacak.”
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“KuRumLARımızıN DA İSmİNİN DuyuLmASıNıN vAKTİ GELDİ”

Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı 
Mustafa Karahan ise, zirvede 
enerjinin her yönüne detaylı 
olarak ele alınacağına dikkat 
çekerek, “Türkiye Enerji 
Zirvesi’nin gelenekselleşmiş 
bir uygulaması var. Yaptığımız 
her organizasyondaki gibi bir 
konu seçtik. Bu konuyla ilgili bir 
sunum yapacağız ve aynı konu 
doğrultusunda görüşlerimizi 
paylaşacağız. Bu yıl zirvenin 
ana hatlarını belirleyecek konu 
için, “Türkiye elektrik kapasite 
piyasalarını” seçtik. Bu konuyu 
detaylı olarak işleyeceğiz” dedi. 

EPDK Başkanı yılmaz : 
“Abonelik sözleşmeleri 

dikkatle okunarak 
imzalanmalı.”

yıLmAz: “SERBEST TüKETİcİ hAKLARıNDAN 
fAyDALANABİLEcEK 2.5 mİLyON KİŞı vAR”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise, 
120 TL ve üzerinde fatura ödeyen 
elektrik abonelerinin serbest 
tüketici statüsünde bulunduğunu 
hatırlatarak, “Halen bu hakkı 
kullanan tüketici sayısı 1 milyonun 
üzerinde. Gerçekte 2.5 milyon 
civarında bu hakkı kullanabilecek 

bir grup var. Serbest tüketiciler 
haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi 
bilmeli. İkili anlaşmalar, özel hukuk 
hükümlerine tabi olduğundan, biz 
bunları onaylamıyoruz. Bu yüzden 
abonelik sözleşmelerini dikkatle 
okuyarak imzalamaları gerekiyor” 
dedi.

Mustafa KARAHAN
Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı



“Bu GuRuR Tüm uEDAŞ ÇALıŞANLARıNıN”

Zirvede ödüllendirilen bir diğer 
elektrik dağıtım şirketi ise UEDAŞ 
oldu. Türkiye Enerji Zirvesi’nde 
firmaların sosyal duyarlılık 
performansları değerlendirilerek 
verilen Altın Voltaj ödülüne UEDAŞ 
layık bulundu. UEDAŞ’ın ödülünü 
Genel Müdür Mesut Efe, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez’den 
aldı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ödülü ile ilgili konuşan Genel 
Müdür Mesut Efe, tüm UEDAŞ 
çalışanlarına ithaf ettiği “Altın 
Voltaj” Sosyal Sorumluluk Ödülü 
UEDAŞ’ın, gururu hepimizin” 
ifadesini kullandı. Efe, ödülün 
kendilerini çok mutlu ettiğini 
belirterek “Yaptığımız tüm 
çalışmaların uluslararası 
platformda takdirle karşılanması 

ve ödüle layık görülmesi, bizi son 
derece mutlu ediyor. Bizim en 
temel sosyal sorumluluğumuz, 
sürdürülebilir değer yaratmak. 
Çevremize dokunan, toplumda 
olumlu düşünceler uyanmasını 
sağlayan ve fark yaratan projeler 
hayata geçirmeye çalışıyoruz. 
Gelecek dönemlerde de şirketimiz 
sosyal sorumluluk çalışmalarına 
verdiği önemi sürdürecektir” dedi.  
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Adana’da gerçekleştirilen 7. Türkiye 
Enerji Zirvesi’nde enerji sektörünün 
yıldızları ödüllendirildi. Ödül 
törenine EDAŞ’lar damga vurdu. 
Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden 
Başkent EDAŞ, “Hasta Var” 
projesiyle Altın Voltaj ve Altın Vana 
ödüllerine layık görülürken, Uludağ 
EDAŞ (UEDAŞ) “Altın Voltaj” sosyal 
sorumluluk ödülünü almaya hak 
kazandı. 

Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden 
Başkent EDAŞ, cihaza bağlı 
hastalara kesintisiz elektrik 
sağlamayı hedefleyen “Hasta Var” 
projesiyle Altın Voltaj ve Altın Vana 
ödüllerinin sahibi oldu. 

Proje cihaza bağlı hastanın olduğu 
yere enerji veren trafo merkezi 
ile SCADA sistemi arasında 
entegrasyonu gerçekleştirip 

elektrik kesintisine gidilmemesini 
sağlıyor. Bu hizmet Başkent 
bölgesinde şu anda yaklaşık 140 
hastaya verilmekte olup, hedef 
önümüzdeki sene AYEDAŞ ve 
Toroslar dağıtım bölgelerini de 
dahil ederek, bu sayıyı 300’e 
çıkarmaktır. Dünyada hasta ve 
elektrik dağıtım şirketinin SCADA 
sistemiyle entegre ilk projesi olma 
özelliğini taşıyor. 

7. Türkiye Enerji zirvesi Ödül Töreni’nde Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden Başkent EDAŞ, “hasta var” 
projesiyle Altın voltaj ve Altın vana ödüllerine layık görülürken, uludağ EDAŞ (uEDAŞ) “Altın voltaj” sosyal 
sorumluluk ödülünü almaya hak kazandı. 

7. TüRKİyE ENERjİ zİRvESİ ÖDüL TÖRENİ’NE  
EDAŞ’LAR DAmGASıNı vuRDu 
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Kamstrup Ülke Müdürü Mehmet 
Akif Ak, Kamstrup’un Türkiye’de 
öncelikli olarak faaliyet gösterdiği 
akıllı elektrik sayaçları alanında, 
yarının şebekesine hazır ürünler 
sunduğunu dile getirdi. 

Dünyanın önde gelen enerji ve su 
ölçüm çözümleri üreticilerinden 
olan Kamstrup’un 1946 yılında 
Danimarka’da Arhus şehri 
yakınlarındaki Stilling’de 
kurulduğu bilgisini veren 
Kamstrup Ülke Müdürü Mehmet 
Akif Ak, firmanın 24 ülkede, 
binden fazla çalışanı olduğunu 
söyledi. Kamstrup’un yüzde 100 
Danimarkalı Enerji Şirketi OK.’ya 
ait olduğunu vurgulayan Ak, 
firmanın Elektrik Sayaçları, Su 
Sayaçları, Isı Sayaçları (Sıcak ve 
Soğuk) ve Süzme Sayaç Grubu 
olmak üzere 5 iş alanı olduğunu 
kaydetti. Kamstrup çalışanlarının 
yüzde 25’ten fazlasının inovasyon 
ve teknoloji geliştirme üzerine 

çalıştığını dile getiren Ak, müşteri 
ile yakın temasta olmanın 
hızlı inovasyon getireceğine 
inandıklarını vurguladı. 

Ürünlerinin dağıtım şirketlerince 
ve bağımsız tekil kullanıcılar 
tarafından 70 senedir tercih 
edildiğini ifade eden Ak, “İlk 
kurulduğumuz günden bugüne 
piyasaya güvenilir ve kalitesine 
göre uygun maliyetli enerji 
ve su tüketimlerini ölçen ve 
yöneten çözümler sunduk” dedi. 
Ak, ürünlerin bireysel tüketim 
sayaçları, akıllı sayaç çözümleri, 
hosting - IT hizmetleri ve veri 
analizini barındıran akıllı şebeke 
çözümlerini içerdiğini bildirdi. 

KAmSTRuP yARıNıN ŞEBEKESİNE  
yÖNELİK üRüNLER SuNuyOR 

Mehmet Akif AK
Kamstrup Ülke Müdürü
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11 mİLyONuN üzERİNDE AKıLLı SAyAÇ SATıŞı 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

projeler gerçekleştirdik. Bu 
projeler Kamstrup RF Mesh 
haberleşmesinin gerçek bir 
plug & play çözüm olduğunu ve 
ülkemizde gerek şehir merkezi, 
gerek de kırsal kesimde başarılı 
performans gösterdiğini dağıtım 
şirketlerimize ispatladı.”

Dağıtım şirketlerine, elektrik 
ve su ölçümü ile yönetiminde 
bütünleşmiş, daha verimli, 
daha güvenli ve müşterinin 
isteklerine göre esneyebilen 
çözümler sunduklarını anlatan 
Ak, başarılarını da müşterilerin iş 
süreçlerine yaptıkları iyileştirmeler 
ve katkılarla ölçtüklerini belirtti. 
Türkiye’de öncelikli olarak faaliyet 
gösterdikleri Akıllı Elektrik 
Sayaçları ile, yarının şebekesine 
hazır ürünler sunduklarını dile 
getiren Ak, ürünler hakkında şu 
bilgileri verdi: 

Tüm ürünlerin çevre güvenliği ve 
kalite şartlarınca en üst seviyede 
sertifikalandırılmış Danimarka’daki 
tam otomasyonlu tesislerinde 
üretildiğini söyleyen Ak, 6 milyonu 
RF haberleşmeli akıllı elektrik 
sayacı olmak üzere, şimdiye kadar 
satılan 11 milyon akıllı sayacın, 
Kamstrup’un bu alanda edindiği 
tecrübeyi ve uzmanlığını ispat 
ettiğini kaydetti. Ak, şirketin 
Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin 
şunları söyledi: 

“Türkiye’deki faaliyetlerimize 
ise pilot projeler ile başladık. 
EnerjiSA ile Başkent Edaş’da 
TOKİ konutlarında, CLK Enerji ile 
geçmişte Uludağ Edaş’ta kırsal 
bölgede ve 2016 yılında da yine 
CLK Enerji ile Boğaziçi Edaş 
bölgesinde Bakırköy’de, Akdeniz 
Edaş’ta Manavgat bölgesinde 
ve Çamlıbel Edaş’ta da Sivas’ta 

“Akıllı Elektrik Sayaçlarıyla Entegre 
RF/GPRS haberleşmesi, güvenli 
ve kesintisiz haberleştirir. Sayacın 
ömrü boyunca arıza oranı<%0,1’dir. 
Bu da, OPEX maliyetlerini düşürür. 
Uzaktan kesme/açma özelliği, 
kayıp-kaçak oranını düşürür. 
Her bir sayacın öz tüketimi 0,1 
Watt’dır. Bu da teknik kayıpların 
düşürülmesi ve yaygın kullanımda 
enerji tasarrufuna imkân tanır.”

“Akıllı Elektrik 

Sayaçları yatırımında 

“fayda-maliyet 

Analizi”nin çalışılması 

gerekiyor.”
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Örnek vermek gerekirse bazı 
Kuzey Avrupa ülkelerinde Akıllı 
Elektrik Sayaçları için 434 MHz 
tahsis edilmiştir ve sayaçlar 
bu frekans üzerinden güvenle 
haberleşmektedir” diye konuştu. 

Sayaç yatırımı yapılırken “Toplam 
sahip olma Maliyeti”nin de 
göz önünde bulundurulması 
gerektiğine dikkat çeken Ak, 
ilk aşamada sadece CAPEX 
düşünülerek yapılan yatırımların 
ileride çok büyük OPEX’lerle geri 
döneceğini örneklerle bildiklerini 
söyledi.  Sürekli yenilenen ve 
işletme giderine sebep olan bu 
yatırımların kaynak israfına yol 
açtığını kaydeden Ak, Akıllı Elektrik 
Sayaçları yatırımında “Fayda-
Maliyet Analizi”nin çalışılması 
gerektiğini vurgu yaptı. 

Kamstrup’un, Akıllı Sayaç 
piyasasında sayaçtan veri analizine 
kadar toplam çözüm sunan bir 
firma olduğunu hatırlatan Ak, 
“ 2015 yılında DONG Energy 
firmasınca açılan 1 milyon adetlik 

Akıllı sayaçlara yönelik 
değerlendirme yapan Ak, 
“Türkiye Akıllı Şebekeler 
2023 yol haritasının üzerinde 
çalışıldığı bugünlerde, hibrit bir 
haberleşme altyapısı üzerinde 
konuşulduğunu biliyoruz. 
Özellikle ülkemiz coğrafyası 
göz önünde bulunduğunda 
uzaktan sayaç okuma konusunda 
en verimli teknoloji olan RF 
Mesh haberleşmesi için bir 
takım yasal düzenlemelerin 
yapılması gerekiyor. Akıllı Şebeke 
kapsamında kullanılacak Akıllı 
Sayaçlar için bir frekans tahsis 
edilmeli ve bu frekansın da IoT 
dediğimiz “Nesnelerin İnterneti” 
frekansından bağımsız olması 
gerekiyor. Aksi takdirde 10 
sene veya üstü bir süre için 
yapılacak bir yatırım planlarken, 
bugünün teknolojisini kullanmış 
olacağız ve ileride IoT cihazları 
yaygınlaştıkça çok büyük frekans 
karmaşası oluşacak. Bu da güvenli 
haberleşmeyi tehdit edecek ve 
siber saldırıların önünü açacak. 

AKıLLı SAyAÇLAR İÇİN BİR fREKANS TAhSİS EDİLmELİ

ELEKTRİK DAğıTım ŞİRKETLERİNE DAhA yAKıN OLAcAğız

akıllı elektrik sayacı projesini 
aldık. Bu proje kapsamında 1 
milyon adet elektrik sayacının 
üretimi, saha montajı ve saatlik 
bazda 4 bölge enerji verisini, yük 
yönetimini, uzaktan kesme/açma 
ve güç kalitesi parametrelerinin 
sağlanması hizmetini 15 sene 
boyunca sağlayacağız” dedi. 

yakın gelecekte sıfırlandığında, 
elektrik piyasası oyuncuları 
aynen mobil telefon operatörleri 
gibi tüketicilere çeşitli tarifeler 
sunacaklar. Bu da Tüketici 
tarafında elektriğin ucuzlamasına,  
Dağıtım Şirketleri tarafında da 
doğru talep tahmini yapılmasına 
ve de şebeke yatırımlarının daha 
doğru planlanmasını sağlayacaktır. 
Bu kazanımlar için şimdiden 
güvenli ve uzun ömürlü bir ölçme 

Dağıtım şirketlerinin ve EPDK’nın 
da sayaç yatırımlarında, uzun 
vadeli projeler planlaması 
gerektiğine değinen Ak, 
“Toplam Sahip Olma Maliyetini” 
göz önünde bulundurulan 
yatırımların ülke menfaatine 
olacağına inandıklarını belirtti. 
Ak,  “Ayrıca bu tür nitelikli altyapı 
yatırımları uzun vadede, bireysel 
tüketicilerimizin de menfaatine 
olacaktır. Serbest tüketici limiti 

ve kontrol altyapısı kurmamız 
gerekiyor” diye konuştu. 

2016 yılının Ocak ayında, 
dünyadaki 24’üncü ofislerini 
İstanbul’da açtıklarını söyleyen 
Ak, bu ofisin amacının, büyüyüp 
gelişecek kadroyla, elektrik 
dağıtım şirketlerine daha yakın 
olmak ve hızlı teknik destek ile 
sorunlara küresel tecrübeyle 
yardımcı olmak olduğunu söyledi.  

“2015 yılında DONG Energy 
firmasınca açılan 1 milyon 
adetlik akıllı elektrik sayacı 

projesini aldık. Bu proje 
kapsamında 1 milyon adet 
elektrik sayacının üretimi, 

saha montajı ve saatlik 
bazda 4 bölge enerji verisini, 

yük yönetimini, uzaktan 
kesme-açma ve güç kalitesi 
parametrelerinin sağlanması 
hizmetini 15 sene boyunca 

sağlayacağız.”
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ÇAğRı mERKEzLERİ ARAcıLığıyLA müŞTERİ 
mEmNuNİyETİNİN İyıLEŞTİRİLmESİNİN yOLLARı

 “müşteri memnuniyetini yükseltmenin ve optimum çağrı merkezi işletme 
maliyeti oluşturmanın en iyi yöntemi, müşterinin çağrı merkezi ilişkilerini 
sayısal ve zaman olarak minimumda tutmaktır.”

Çağrı merkezleri müşteri 
memnuniyetini sağlama 
noktasında oldukça önemli bir 
role sahipler. Enzen Türkiye 
CEO’su Rohit Kastuar ve 
Enertest Enzen Akıllı Şebekeler 
Direktörü Vedi Yeşilkılıç, çağrı 
merkezleri aracılığıyla müşteri 
memnuniyetinin artırılmasının 
yollarını, çağrı merkezinin 
temel performans kriterlerini 
ve şirketlerin bu performansları 
kontrol etmek için neler 
yapabileceğini anlattı:  

Günümüzde müşteri memnuniyeti 
ve özellikle çağrı merkezlerinin 
müşteri memnuniyetindeki rolü 
tartışmaları devam etmektedir. 
Bu tartışmalar çerçevesinde 

aşağıdaki soruların cevaplarını 
bulması çok önemlidir.

Hangi çağrı merkezi performansı 
iyi kabul edilir? Çağrı merkezlerinin 
müşteri memnuniyetini 
sağlamadaki rolleri nedir? Çağrı 
merkezi operatörlerinin sayısının 
arttırılması müşteri memnuniyetini 
arttırır mı?  Müşteri memnuniyeti 
arttırmaya yönelik operatör 
kalifiyesinin yükseltilmesi gibi 
diğer alternatifler var mıdır?

Şimdi çağrı merkezlerine “Müşteri 
Hizmet Kanalı” olarak yakından 
bakalım. Müşteri memnuniyeti 
perspektifinden, çağrı merkezinin 
temel performans kriterleri nelerdir 
ve şirketler bu performansları 
kontrol etmek için neleri yapabilir?

Rohit KASTUAR
Enzen Türkiye CEO

Vedi YEŞİLKILIÇ
Enertest Enzen Akıllı Şebekeler Direktörü
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Çağrı merkezindeki süreçler 
detaylandıkça maliyetler 
artmakta ve aynı ölçüde 
müşteri memnuniyetsizlik riski 
yükselmektedir.

Şekil 1’de müşteri 
memnuniyetinde etkili olabilecek  
6 adet çağrı merkezi performansı 
ve şirketlerin performansı 
kontrol edebileceği koşullar 
belirtilmektedir

Şekilden görüleceği üzere 
yukarıdan aşağıya gittikçe, hizmet 
sunma maliyeti artmaktadır.

Örnek olarak: müşterinin ihtiyaç 
duyduğu bilginin Çağrı Merkezi 
dışındaki kaynaklardan aktarılması 
durumunda, bu bilginin temini 
için çağrı merkezi aranmayacak, 
aranmadan dolayı gerçekleşecek 
maliyetten tasarruf edilmiş 
olacaktır. Diğer taraftan en kötü 
durum senaryosunda, müşteri 
randevusunun çağrı merkezi 
operatörü üzerinde yapılması 
ancak hizmeti sunacak teknik 
elemanın farklı nedenlerle 
hizmeti sunamaması durumunda 
oluşmaktadır. Bu durumdan 
kaynaklanan maliyetler şirketin 
çağrı merkezi işletme maliyetinin 
önemli bir kalemini oluşturmakta, 
bu işlem için, operatör ve 
teknik eleman zamanları boşa 
kullanılmış olmakta, ulaşım 
maliyetleri gerçekleşmeyen 
(gerçekleştirilmesinin önünde 
engeller olduğu tespit edilen) 
hizmet  için kullanılmış olmaktadır.

Söz konusu hizmetin 
gerçekleştirilememesinden 
dolayı müşteri tarafındaki etkisi 
ise memnuniyetsizlik olarak  
yansımaktadır.

Eğer ki müşteri talep ettiği 
hizmetin yerine getirilebilmesi için 
birtakım koşulların sağlanması 
gerektiğini biliyor olsaydı belki 
çağrı merkezini aramayacak, 
memnuniyetsizlik sonucu doğuran 
bu süreç yaşanmayacak, şirket 
hizmetlerinden memnun ise bu 
durumunu muhafaza etmeye 
devam edecekti.

Aynı zamanda çağrı merkezi 
süreçleri detaylandıkça, hata 
çıkma olasılığı yükselmekte ve 
buna bağlı olarak müşterinin 
memnuniyetsizliği riski 
artmaktadır.

Bu nedenle müşteri 
memnuniyetini yükseltmenin ve 
optimum çağrı merkezi işletme 
maliyeti oluşturmanın en iyi 
yöntemi, müşterinin çağrı merkezi 
ilişkilerini sayısal ve zaman olarak 
minimumda tutmaktır.

Aşağıdaki şekilde, çağrı merkezi 
kanalı ve kanal üzerinde 
müşterinin kanal üzerinden 
yaşadığı iletişim süreci 
gösterilmektedir.

1. Müşteri bir talebini iletmek 
üzere şirketle iletişime geçmek 
istemektedir. Bu talepler şirket 
yetkili hizmet sunucuları ile 
randevu almak, sayaç ve tüketim 
değerleri bilgilerine ulaşmak, 
arıza bildiriminde bulunmak vbg. 
İhtiyaçlardan oluşabilmektedir. 
Bu taleplerini iletmek üzere çağrı 
merkezi aramalarında, ‘meşgul 
hat’, ‘çağrıyı alacak boşta operatör 
bulunmaması’, ‘operatörün 
kapasitesi sorunu çözmek için 
yeterli değil’ gibi sorunlarla 
karşılaşma olasılığı bulunmaktadır. 

Şirketlerin müşteri iletişimin 
sağlayan müşteri portalları, sosyal 
medya ağları bulunmaktadır. 
Yukarıda bahsedilen iletişim 
kanalları çağrı merkezi üzerinden 
erişim trafiğini hafifletecektir. 
Bu sayede müşteri taleplerinin 
zamanında karşılanması ve 
memnuniyetinin sağlanması 
olasılığı artacaktır. Ayrıca şu 
çok açıktır ki, özel ve sosyal 
ağlar üzerinden şirkete iletilen 
taleplerin maliyeti şirkete 
yansımamaktadır.

 “İyı TASARLANmıŞ BİR ıvR SıSTEmİ TALEPLERİ KARŞıLAmADA vE müŞTERİ 
mEmNuNİyETİNİ ARTTıRmADA EN ETKİN ÇÖzüm OLABİLmEKTEDİR.” 

Şekil 1
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2. Müşteri, çağrı merkezini 
aradığında karşılaşacağı 
sorunlardan ilki hattın mesgul 
olabilmesidir. Bu durumda 
müşteri belirli aralıklarla tekrar 
aramakta ve her yenilenen 
aramada hat meşgul durumda 
ise müşteri memnuniyetsizliği 
kar topu gibi büyümekte ve 
belki de şikayetle sonuçlanan 
bir duruma evirilmektedir. Bu 
sorunu çözmek üzere şirketler, 
ilave hatlar ekleme yoluna 
gitmektedir.  Ancak bu stratejinin 
iki sorunu bulunmaktadır. 
1’incisi, ilave hattı işletebilmek 
için, kaynak arttırmak, operatör 
ilavesi yapmak gerekecektir. 2’nci 
sorun ise, acil durum şartlarında 
ortaya çıkması yüksek ihtimal 
olan çağrı trafiğini yönetmek için 
mevcut hat kapasitesi ihtiyacı 
karşılamayacaktır. Her iki durum 
da işletme maliyetini arttırmakta 
ve aynı zamanda müşteri 
memnuniyetsizliği için potansiyel 
bir risk taşımaktadır.

3. Müşteri hattı aldıktan sonra IVR 
sistemine yönlendirilmektedir. 
Yeterli kapasitede tasarlanmış 
IVR sistemi müşteriyi hatta 
bekletmeden ve operatör 
zamanının kullanmaya 
ihtiyaç duymadan talepleri 
karşılayabilecektir. Bu nedenle 
iyi tasarlanmış bir IVR sistemi 
talepleri karşılamada ve müşteri 
memnuniyetini arttırmada en 
etkin çözüm olabilmektedir.

4. Fakat çok iyi bir IVR sisteminin 
kapasitesi bütün sorunların 
çözmeye yetmeyecektir. Bu 
nedenle müşteri taleplerinin 
karşılanabilmesi için çağrı 
merkezi operatörüne 
bağlanılması gerekecektir. 
Operatöre bağlanma sürecinde 
bağlanma zamanının çok 
uzun olması ve bağlanmadan 
hattın düşmesi riskleri olasılığı 
bulunmaktadır. Şirketin elindeki 
kontrol aracı olarak operatörün 

sayısını arttırmak gibi bir 
seçenek var ise de bu durumda, 
operatör yetenekleri bazında 
eğitim, motivasyon masrafları 
dahil maliyetler artacaktır, hatta 
yetersiz seviyedeki personel 
müşteri memnuniyetsizliği 
tetikleyebilmektedir.

5. Bu adım müşterinin operatörle 
konuşup talebini ilettiği aşamadır. 
Burada oluşabilecek sorunlar 
operatörün yeterli düzeyde 
bilgi ve motivasyona sahip 
olmamasından veya mevcut iş 
sürecinin operatörün çözüm 
üretmesine engel olmasından 
kaynaklanabilmektedir. Şirketin 
elindeki araçlar ise iş süreçlerinin 
daha organize olmasını sağlamak 
ve şirketin ilgili birimlerinde 
eş güdümü sağlamaktır. Bu 
çerçevede şirketin elindeki tedbir, 
iş süreçlerinin koordinasyonunu 
ve entegrasyonunu sağlayarak 
şirketin ilgili bölümlerini birlikte 
çalışmasını teşvik ederek müşteri 
memnuniyetini yükseltmektir.

6. Son adım gerçekte çağrı 
merkezi dışında oluşan süreçtir. 
Bu adımda çağrı merkezi 
tarafından verilen taahhütlerin 
tutulduğu aşamadır. Örneğin 
müşteriye randevu verildi ise 
bu vaat tutulmuş mudur? Bu 
aşamada birçok hata kaynağı 
bulunmaktadır. Şirketin elindeki 
kontrol aracı, sistemler ve 
süreçler arası entegrasyonun sıkı 
bir şekilde oluşturulmasıdır. 

“ÇAğRı mERKEzLERİ KÖTü TEcRüBELER EDİNmİŞ vE BuNA BAğLı OLARAK ŞİRKETE 
NEGATİf BAKAN müŞTERİLERİ GERİ KAzANmAK İÇİN ÖNEmLİ BİR ROLE SAhİPTİR.”
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Yukarıda açıklandığı gibi, 
yukarıdan aşağıya indikçe 
süreçlerde hata çıkma olasılığı 
ve hizmet maliyeti artmaktadır. 
Bu bağlamda başlangıç 
süreçlerindeki tedbirler en etkin 
sonuçları doğuracaktır. Aslında 
en etkin çözümler, müşteri çağrı 
merkezi dışında görünmektedir. 
Bu tedbirler kapsamında, özel 
hizmet kanalları temini, ki bunların 
sayesinde çağrı merkezi çağrı 
hacmi hafiflemektedir, ve sosyal 
medya ağları, portaller temin 
edilmektedir.

Bekleme zamanlarını iyileştirerek, 
kontrol yetkisini müşteriye vererek 
hizmet kalitesini standart hale 
getirerek müşteri memnuniyeti 
arttırılmaktadır.

Müşteri geri kazanımları ilgili 
hikayeler dinlemişizdir. Müşteri 
geri kazanımından kastedilen; 
şirketin ve çağrı merkezi hizmet 

kalitesin yönelik hoşnutsuzluğun, 
mükemmel ve insani bir 
yaklaşımla olumluya çevrilmesidir. 

Çağrı merkezleri kötü tecrübeler 
edinmiş ve buna bağlı olarak 
şirkete negatif bakan müşterileri 
geri kazanmak için önemli bir role 
sahiptir.

Bunu başarmak için çağrı 
merkezleri üzerindeki çağrı yükü 
makul bir seviyede tutulmalıdır. 
Devamında operatörler yeterli 
eğitimlere tabi tutulmalı, 
uygun nitelikte personel 
seçilmeli ve izlenecek adımlar 
standartlaştırılmalıdır.

Çağrı merkezleri müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasında 
önemli bir göreve sahiptir. Çağrı 
merkezinin iyi performansı, 
çağrı merkezi sınırlarının 
dışında başlamaktadır. Dijital 
cihazların yaygınlaşması ve 

mobil platformlardaki bağlantı 
olanakları sonucunda müşterilerin 
şirketleriyle iletişim yöntemlerini 
değiştirmektedir. Şirketle 
konuşmalar geleneksel ses 
kanalları dışında, sohbet, sosyal 
ağlar, video vbg, modern araçlarla 
da sağlanabilmektedir.

Müşteri memnuniyetini 
iyileştirmenin en etkin 
yöntemlerinden birisi, 
söz konusu farklı 
kanal ve araçların 
müşteri iletişimlerinde 
kullanılmaya 
başlanmasıdır. Bunlardan 
özel hizmet portalları ve 
kapasiteli IVR müşteri 
memnuniyetinin 
arttırılmasında çok 
müspet sonuçlar 
vermiştir. 
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Oracle’ın 30 yılı aşkın BT uzmanlığı 
ile enerji sektöründe faaliyet 
gösteren her ölçekteki elektrik, 
gaz ve su hizmeti firmalarına en 
yeni teknoloji ürün ve çözümlerini 
sunduğunu anlatan Oracle Enerji 
Sektörü Satış Direktörü Nadire 
Müge Gökçek, aynı zamanda 
enerji firmalarının işletme 
sorunlarına başarıyla eğilmelerini 
ve yüksek kalitede müşteri 
deneyimi sağlamalarına yardımcı 
olmayı hedeflediklerini bildirdi.  

Oracle Utilities bin 500’ü aşkın 
enerji uzmanı ile elektrik, su ve 
gaz şirketlerine özel çözümler 
üzerinde çalışan bir şirket 
olduğunu belirten Gökçek, 
enerji alanında yapılan düzenli 
yatırımlar ve AR- GE faaliyetleriyle 
enerji alanına her daim yenilikçi 
çözümler sunmayı hedeflediklerini 
ifade etti. Gökçek, “Oracle, 
Türkiye’deki enerji sektörü 
şirketlerine, dünya çapındaki 
enerji sektörü uzman ekipleri 
ile, müşteri memnuniyetini ve 
operasyonel verimliliği arttıran, 
kritik iş ihtiyaçlarına cevap 

Oracle Enerji Sektörü Satış 
Direktörü Nadire Müge 
Gökçek, Oracle’ın yazılım, 
donanım ve iş uygulamaları 
ile enerji şirketlerinin müşteri 
memnuniyetini artırdığını ifade 
etti. Gökçek,  geliştirdikleri 
uygulamalarla enerji şirketlerinin; 
verimliliğini iyileştiren, 
paydaşların memnuniyetini 
artıran ve değişen işletme 
gereksinimlerini de kapsayan 
esnek ve yenilikçi çözümlere 
erişme imkanına sahip olduğunu 
dile getirdi.

veren çözümler sunmaktadır. 
Sunduğumuz hizmetler sadece 
yazılım ile sınırlı olmayıp, yüksek 
performanslı sunucu, depolama 
çözümleri ve dünya lideri orta 
katman yazılım ve teknolojisi ile 
uçtan uca en yeni BT çözümlerini 
kapsamaktadır” diye konuştu. 

Oracle’ın yazılım, donanım ve iş 
uygulamaları ile enerji şirketlerinin 
müşteri memnuniyetini artırdığına 
dikkat çeken Gökçek, geliştirdikleri 
uygulamalarla enerji şirketlerinin; 
verimliliğini iyileştiren, paydaşların 
memnuniyetini artıran ve değişen 
işletme gereksinimlerini de 
kapsayan esnek ve yenilikçi 
çözümlere erişme imkanına sahip 
olduğunu kaydetti.   

ORAcLE’ıN ÇÖzümLERİ, ENERjİ ŞİRKETLERİNİN 
vERİmLİLİğİNİ vE müŞTERİ mEmNuNİyETİNİ ARTıRıyOR

Nadire Müge Gökçek
Oracle Enerji Sektörü Satış Direktörü

“Tüm dünyada 

enerji kuruluşları 

farklı zorluklar 

yaşıyor.” 
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“Oracle, Türkiye’deki 
enerji sektörü şirketlerine, 

dünya çapındaki enerji 
sektörü uzman ekipleri ile, 

müşteri memnuniyetini 
ve operasyonel verimliliği 

arttıran kritik iş ihtiyaçlarına 
cevap veren çözümler 

sunmaktadır.”

ENERjİ SEKTÖRüNE ÖzEL ÇÖzümLER

özellik “Esneklik”tir. Enerji 
sektörüme özel oluşturmuş 
yazılımlarımız farklı ihtiyaçlara 
cevap verebilen esnek bir 
çözüm mimarisi sağlamaktadır. 
Talep edilen değişiklikler kısa 
süre içerisinde ve kolayca 
yapılabilmektedir. Üçüncü 
ve en önemli nokta “Hazır 
entegrasyonlardır (Pre-built 
integrated)”. Sağlanan uçtan uca 
çözümler ile hazır entegrasyonlar 
sağlanmaktadır. Bu noktada 
sadece kendi çözümlerimiz ile 
değil global anlaşmalarımız 
olan diğer çözümler ile de hazır 
entegrasyonlar bulunmaktadır.”

Tüm dünyada enerji kuruluşlarının 
farklı zorluklar yaşadığını 
hatırlatan Gökçek, bu zorluklar 
arasında düzenleyici kurumların 
operasyonlara ilişkin talepleri, 
şirket sahiplerinin şebeke altyapı 
ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu, 

Gökçek, enerji sektörüne Müşteri 
Yönetim ve Faturalama, Sayaç 
Yönetim Sistemi, Akıllı Şebeke 
Arayüzü, İş ve Varlık Yönetim 
Sistemi, Mobil İşgücü Yönetim, 
Şebeke Operasyonları Çözümleri, 
Kesinti Yönetim Sistemi gibi özel 
çözümler sunduklarını söyledi. 
Oracle Utilities olarak sunulan 
çözümlerle sektörel birçok alanda 
ayrıştırıcı özelliklerin bulunduğunu 
dile getiren Gökçek, şunları 
söyledi:

“İlk olarak Entegre Çözümler 
ile fark yarattığımızı söylemek 
isterim. Gerek mevcut teknolojik 
altyapı sistemleriyle uyumlu 
olması, gerekse Oracle sistemleri 
ile de mükemmel performans 
sonuçlar elde edilmesi ile 
enerji şirketlerinin verimliliğinin 
arttırmaktadır.  İkinci farklı 
noktamız, bağımsız araştırma 
raporlarının da ön plana çıkardığı 

operasyonel verimlilik, hizmet 
alan vatandaşların uygun 
maliyetlerle kaliteli ve kesintisiz 
hizmet beklentileri ve çevreye 
duyarlı enerji kullanımı konusunda 
artan taleplerin ön plana çıktığını 
anlattı. 

Gökçek, “Bu ve benzeri baskılar, 
enerji kuruluşlarını tedarikten 
tüketime, faturalamadan 
uzlaşmaya kadar her alandaki 
iş yapış yöntemlerini ve 
süreçlerini yeniden incelemeye 
zorlamaktadır. Bu zorlukları en 
doğru şekilde yönetmek, doğru 
iş stratejilerinin planlanmasına, 
araştırılmasına ve uygulanmasına 
yardımcı olacak güvenilir bir 
danışmana ve iş ortağına 
ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada, 
Oracle bu zorluklar karşısında en 
doğru hazırlıkları yapmak üzere 
Enerji Şirketlerinin iş ortağı olarak 
konumlanmaktadır” dedi. 

ÖzEL ÇÖzümLER SEKTÖRüN GELİŞmESİNDE ÖNEmLİ ROL OyNAyAcAKTıR

olan çözümleri ile sektöre 
destek olmaya devam etmeyi 
hedeflemektedir.”   

Gökçek, hızla değişen sektörel 
koşullar, yeni teknolojiler, arz ve 
talepler doğrultusunda, enerji 
sektörüne yönelik geliştirilecek 
özel çözümlerin, doğru planlama 
ve süreç yönetimlerine yapılacak 
yatırımların, sektörel gelişmede 
önemli rol oynayacağını vurguladı. 
Gökçek, şöyle devam etti: 

“Oracle Utilities, bu alanda 
sağladığı sektöre özel çözümler, 
büyük veri ve süreç yönetimi 
konusundaki zengin geçmişi 
ile maliyetlerin azaltılması, 
performans artışı ve rekabet 
avantajı sağlanmasına yardımcı 
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mEvzuAT vE DEğİŞİKLİKLER

mEvzuAT

YAYIMLANMA TARİHİ MEVZUAT ADI

21.01.16
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul 
Kararı

25.02.16 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.03.16 Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

23.03.16
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ

31.03.16
Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

29.04.16 Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.04.16
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

07.05.16 Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği

25.05.16
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması Ve Uygulanması 
Yönetmeliği

28.05.16 Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.06.16 Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.06.16
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik

30.07.16 Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

30.07.16 Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

04.08.16 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.08.16
Piyasa İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel Ve Komisyonlar İle Uygulamaya İlişkin 
Yöntem Bildirimi

07.09.16
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun







TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

DİCLE EDAŞ
Tel: 0412 251 21 35 – 40 

Çağrı Merkezi: 444 8 086

VANGÖLÜ EDAŞ
Tel: 0432 217 16 36-38

Çağrı Merkezi: 186

ARAS EDAŞ
Tel: 0850 200 20 20
Çağrı Merkezi: 186

ÇORUH EDAŞ
Tel: 0462 377 67 00 

Çağrı Merkezi: 444 9 186

FIRAT EDAŞ
Tel: 0424 234 56 00

Çağrı Merkezi: 444 9 186

ÇAMLIBEL EDAŞ
Tel: 0346-858 58 58 

Çağrı Merkezi: 444 4 466

MERAM EDAŞ
Tel: 0850 251 30 00

Çağrı Merkezi: 444 8 186

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

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

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

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

BOĞAZİÇİ EDAŞ
  

Çağrı Merkezi: 186

KCETAŞ
Tel: 0352 207 80 00 

Çağrı Merkezi: 444 7 186

AKEDAŞ
Tel: 0344 221 3510 

Çağrı Merkezi: 444 46 02

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

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

ADM EDAŞ
Tel: 0258 296 70 00 

Çağrı Merkezi: 444 4 186

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

BAŞKENT EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

AYEDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

TOROSLAR EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186



Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

“Elektrik Dağıtım Sektöründe 
Tüketici Memnuniyeti İçin  
Önemli Kararlar Alındı“

Nihat ÖZDEMİR
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER 

Yönetim Kurulu Başkanı

“Enerjimizi Tüketici 
Memnuniyetini Artırmak  
İçin Harcıyoruz“

YIL :2  •  SAYI :4

A R A L I K  2 0 1 6ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 
3 Aylık Süreli Yayın




