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EDiTÖRLER’DEN
Eğitim, sağlık, otomotiv, 
tekstil, gıda, ulaşım, oyun, 
telekomünikasyon... Bütün bu 
sektörlerin ve diğerlerinin ortak 
noktası, elektrik ve iletişim...  
Elektriğin önemini kavramış, ona 
gereken değeri fazlasıyla veren 
bizler, her sektörde olduğu gibi, 
elektrik dağıtımında da iletişimin 
hayati bir önemi olduğunun 
farkındayız.

Elektrik dağıtım şirketleri olarak, 
ürettiğimiz hizmeti ülkemizin her 
yanına ulaştırmak, bu sayede 
hayata ışık tutmak için gece 
gündüz, soğuk sıcak demeden 
her koşulda çalışmaya devam 
ediyoruz. Sağladığımız elektriğin 
daha kaliteli ve kesintisiz olması 
ise iletişime gereken önemi 
vermemiz sayesinde oluyor. 

21 elektrik dağıtım şirketinin 
bünyesinde çalışan binlerce kişi, 
onlarca ekip aynı enerji, aynı 
dinamizm ve aynı hedef için, 
kesintisiz elektrik için çalışıyor, 
gelişiyor... 

Bütün bu emeklerin ürünü olarak 
hayata tuttuğumuz ışığı size daha 
iyi anlatabilmek, yeniliklerimiz, 
çalışmalarımız, projelerimiz ve 
en önemlisi bizden haberleri size 
ulaştırabilmek için Işığın İzi’nin 
yeni sayısını hazırladık. Büyük 
bir ekip ve büyük bir emekle 
hazırladığımız yeni sayımızda, 
enerji sektörüyle ilgili yeniliklere 
ve biz elektrik dağıtım şirketlerini 
daha yakından görecek ve 
tanıyacaksınız.

Keyifli okumalar dileriz.
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BAŞKAN’DAN Nihat ÖZDEMİR / ELDER Yönetim Kurulu Başkanı

Binlerce yıldır elektrik olmadan 
yaşamış insanoğlu, son yüzyılda 
elektriğin sağladığı faydayı çok 
çabuk benimsedi ve bu yeniliğin 
sunduklarını hayatına kolayca 
adapte etmeyi başardı. İnsanlık 
tarihi için çok kısa sayılabilecek bir 
sürede, her sektörde kullanılmaya 
başlandı. Elektriğin getirisi 
olarak teknoloji büyük bir hızla 
gelişmeye devam etti. Yenilikler, 
icatlar ardı ardına gelmeye 
başladı.  Bütün bu teknolojik 
gelişmelerin tek bir ortak noktası 
vardı, elektrik.

Hayatın her alanına girmiş, 
insanoğlunun vazgeçilmezi 
olmuş elektriğin kesintisiz olarak 
sağlanması artık hiç olmadığı 
kadar önem taşıyor.  Tüm 
gelişmelerin merkezinde bulunan 

elektriğin olmaması demek, 
hayatın durması ile eşdeğer. 
Biz bütün bu gelişmelerin ve 
dolayısıyla üzerimizde olan 
sorumluluğun bilincinde, 
memleketin her köşesine 
kesintisiz elektrik ve kaliteli 
hizmet ulaştırmak için yenileniyor 
ve gelişiyoruz. 

Kesintisiz ve kaliteli hizmet 
hedefimizi gerçekleştirmek, 
karanlıkları aydınlıklara 
kavuşturmak hayatın her yerinde 
insanın işini kolaylaştırmak için 
çalışıyoruz. 

Dünya standartlarında işler 
üretebilmek ve ülkemizin bütün 
alanlarda dünya ile rekabetini 
kolaylaştırmak için bu yolda 
koşmaya devam edeceğiz.
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Kesintisiz 
ve kaliteli  
hizmet için 
çalışıyoruz.
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BERAK ALBAYRAK 
KİMDİR?
Berat Albayrak, 1978’de 
İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nden mezun olan 
Albayrak, profesyonel yaşamına 
1996 yılında başladı. New York 
Pace Üniversitesi, Lubin School 
of Business’ta yüksek lisans 
eğitimi alan Albayrak, Finans ve 
Bankacılık alanındaki doktorasını 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Finansmanı” üzerine hazırladığı 
tezle tamamladı.

Çalıştığı şirketlerde yurtiçi 
ve yurtdışı birçok üst düzey 
pozisyonda bulunan Albayrak, 
2001 Türkiye ekonomik krizinde 
şirketinin finansman ve likidite 
yapısını ve 2007 yılında yaklaşık 

1 milyar dolar talep ile 200 
milyon dolarlık Türkiye’deki ilk 
holding eurobond ihraç sürecini 
başarıyla yönetti. Albayrak, 2008 
yılında 34 katı FAVÖK değerinden 
Türkiye’deki en yüksek yurtdışı 
şirket satışını gerçekleştirirken, 
2007-2008 yıllarında Türkiye’ye 
yaklaşık 1 milyar dolar tutarında 
doğrudan yabancı yatırım 
sağlanmasına katkıda bulundu.

2013 yılı sonunda özel sektörden 
ayrılan Albayrak, Sabah 
Gazetesi’nde yazar olarak 
görev almaya başladı. Marmara 
Üniversitesi’nde Bankacılık ve 
Finans alanında ders veren 
Albayrak, aynı zamanda birçok 
sivil toplum kuruluşunda çeşitli 
görevler üstleniyor.

Bakan Albayrak, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI  
BERAT ALBAYRAK
1 Kasım 2O15 Genel Seçimlerinin ardından Türkiye’nin yeni kabinesi ve Bakanlar Kurulu belli 
oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Albayrak,  64. hükümetin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevine ise Ali Rıza Alaboyun atandı. 

Bakan Albayrak, 
25. ve 26. 

Dönem İstanbul 
Milletvekili ve 
12 Eylül 2O15 

tarihinde yapılan 
AK Parti 5. 

Olağan Genel 
Kurulu’nda MKYK 

üyesi seçildi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) 
Yönetim Kurulunu kabul etti. 
Albayrak, elektrik dağıtım 
şirketlerine “Hizmet kalitenizi 
artırın” mesajını verdi.

Bakan Albayrak, hafta içinde 
elektrik dağıtım şirketlerinin 
“çatı” örgütü Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) 
Yönetim Kurulunu kabul etti. 
Enerjide arz çeşitliliğinin bir günde 
sağlanamayacağını belirten 
Bakan Albayrak, bu dönüşümün 
bir anda olmayacağını ancak 
yapısal dönüşüm için gerekenin 
yapılacağını ifade etti.

Önümüzdeki 4 yıllık dönemde 2 
yapısal konuya odaklanacaklarını 
kaydeden Albayrak, bunlardan 
birinin enerjide arz güvenliği ve 

kaynak çeşitliliği olduğunu aktardı. 
Albayrak, bu süreç içerisinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
tamamını ekonomiye 
kazandırmayı hedeflediklerini 
bildirdi.

“HİZMET KALİTENİZİ ARTIRIN”

Yatırım ve hizmet kalitesi 
noktasında elektrik dağıtım 
şirketlerinden verimli çalışmalar 
beklediklerinin altını çizen 
Albayrak, “Hizmet kalitenizi artırın. 
Müşteri memnuniyeti önemli” 
mesajını verdi.

“YATIRIMLARA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Bakan Albayrak’a “Hayırlı 
olsun” dileklerinde bulunan 
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir de, elektrik 
dağıtım firmalarının çalışmaları 

ve yatırımları hakkında bilgi 
verdi. Özdemir, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) ile 
Enerji Bakanlığı’nın çalışmalarından 
duyulan memnuniyeti dile 
getirerek, önümüzdeki dönemde 
yatırımlarına devam edeceklerini 
söyledi.

Bakan Albayrak: 
“Yatırım ve 

hizmet kalitesi 
noktasında 

sizlerden verimli 
çalışmalar 
bekliyoruz” 
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ELDER YÖNETİMİNDEN, BAKAN ALBAYRAK’A  
‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
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Dr. Zafer DEMİRCAN 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü

“AKILLI ŞEBEKE DÖNÜŞÜMÜ 
YERLİ ÜRÜNLERLE YAPILMALI”

31 Mart tarihinde TEİAŞ kaynaklı 
Türkiye genelinde yaşanan 
kesinti sürecini ve bundan 
sonrası için ne gibi tedbirler 
alındığını anlatır mısınız? 

2003 ve 2006 yıllarında Batı 
Avrupa’da meydana gelen büyük 
elektrik kesintileri sonrasında, 
31 Mart 2015 tarihinde meydana 
gelen elektrik kesintisi Kıta 
Avrupası sisteminde, son 15 yılın 
üçüncü önemli arızası olmuştur. 
Üç arızanın tümünde de anormal 
frekans sapmalarına bağlı olarak 
yüksek koridor yüklenmeleri, 
düşük frekanslı yük atmaları ve 
uygun olmayan elektrik santrali 
davranışı gibi benzer nitelikler 
bulunmaktadır. Ancak, Türkiye 
– ENTSO-E Kıta Avrupası ara 
yüzünde alınmış olan önlemler 
sayesinde 31 Mart 2015 arızası 
esas olarak Türkiye’yi etkilemiş ve 
diğer enterkonnekte sistemlerin 
işletilmesi üzerinde bir etkisi 
olmamıştır. Kesinti Türkiye’nin 
komşularını etkilememiş ve sorun 
Türkiye elektrik sistemi içinde 

tutulmuştur. Türkiye için bile, 
kritik altyapı teçhizatının kendi 
acil durum güç kaynaklarına sahip 
olması ve elektrik sisteminin 
oldukça kısa sürede toparlanması 
nedeniyle, sistem çökmesi ufak 
etkilere neden olmuştur. Örneğin 
Türkiye’deki mobil iletişim çökme 
süresi boyunca etkin kalmış ve 
hava trafiği de etkilenmemiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri 
Genel Müdürü Dr. Zafer 
Demircan, akıllı şebekeye 
ilişkin çalışmaların devam 
etmesi gerektiğini 
belirterek “Sistem olarak 
bize paralellik gösteren 
İtalya, Almanya gibi 
Avrupa devletleri ile 
aşamalı programlar 
yapan Güney Kore, 
Brezilya gibi ülkeler 
örnek alınarak tutarlı pilot 
çalışmalar yapmamız 
çok fayda sağlayacaktır” 
dedi. Burada en önemli 
unsurun, akıllı şebeke 
sisteminin kurulması için 
ülkemize ait ürünler ve 
yerli projeler geliştirilmesi 
olduğunu vurgulayan 
Demircan, Işığın İzi’nin 
sorularını yanıtladı.

“Ülkemiz enerji 

ihtiyacı birçok 

ülkeye kıyasla 

çok daha hızlı 

bir şekilde 

artmaktadır.”
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Bahar yağışları nedeniyle, özellikle 
Doğu Karadeniz, Güney ve Doğu 
Anadolu’da bulunan barajlı ve 
barajsız hidroelektrik santralleri 
tam yükte çalışmaktaydı. Bu 
durum, Türkiye’nin batısında 
yer alan elektrik santrallerinin 
işletmeye alınmadığı bir üretim 
senaryosuna neden olmuştur. 
Sonuçta, Türkiye’nin Doğu 
ve Batısını bağlayan 400 kV 
hatlarının aşırı yüklenmesine 
neden olmuştur. Türkiye 
elektrik sistemindeki puant yük 
geleneksel olarak yaz döneminde 
ortaya çıkar ve puant dönem 
öncesi bakım çalışmaları genelde, 
yükün göreceli olarak düşük 
olduğu bahar aylarında planlanır. 
Doğu – Batı ana iletim koridoru, 
bakım nedeniyle dört önemli 
400 kV hattın ve (16) adet seri 
kapasitör (SC) bankının servis dışı 
kalması nedeniyle zayıflamıştır. 

31 Mart 2015’te kesinti sonrası 
iyileştirme süresi, sanayileşmiş 
ülkelerdeki büyük elektrik 
sistemlerinde olan elektrik 
kesintilerinin giderilmesi 
süresinden daha kısadır. Ve 
bu tatmin edicidir. Ancak 
deneyimlerin gösterdiğine 
göre, bağlantısı kesilen 
termoelektrik üretim üniteleri 
yardımcı servislerini kullanarak 
(yük reddetme olanağı) arzı 
sürdürseydi kesinti daha 
da çabuk giderilebilirdi. Bu 
durum göstermektedir ki uzak 
konumdaki alanlar arasında %21 
(maksimum yükün) dengesizlik 
oranını yönetmek, toplam sistem 
çökmesine varana kadar çok 
sayıda güçlük çıkarabilmektedir. 
Meğer  ki Türkiye Doğusundan 
Batısına iletim sistemi, çok 
sayıda 400 kV İletim Hattı 

ve seri kapasitörler devre 
dışına çıkarılarak zayıflatılmış 
olsun. Çıkarılacak derslerden 
birisi, açısal kararsızlık 10-40 
derece / s nedeniyle sistem 
tevzi durumu, 500 mHz/s – 1 
Hz/s gibi çok yüksek frekans 
kademelerine neden olur. Bu 
risk çeşitli biçimlerde azaltılabilir. 
Bu ve bunun gibi birçok detay 
üzerinde, Bakanlığımız ve başta 
TEİAŞ olmak üzere ilgili kurumlar 
analizler yapmakta ve gerekli 
iyileştirmeler süratle yerine 
getirilmektedir. 

Sistem çökmesinden sonra, 
başarılı bir toparlanma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Benzer dünya 
örnekleri ile kıyaslandığında 
toparlanma süresinin yaklaşık 
8 saat ile oldukça kısa olduğu 
görülecektir. 

Elektrik Sisteminin Çökmesine Dünyada Örnekler

Tarih Ülke
Etkilenen 
Nüfus

Tetikleyen Unsur Toparlanma

20.02.1998 Yeni Zelanda 70 milyon Teknik Arıza 4 Hafta

11.03.1999 Brezilya 97 milyon Trafoya Yıldırım Düşmesi 5 saat

14.08.2003 Amerika, Kanada 50 milyon Teknik Arıza 4 gün

28.09.2003 İtalya 56 milyon Teknik Arıza 18 saat

18.08.2005 Endonezya 100 milyon Teknik Arıza 7 saat

29.11.2001 İspanya 2 milyon Teknik Arıza/İnsan Hatası 10 Gün(5 Oturma)

04.11.2006 Güney Batı Avrupa 15 milyon İnsan Hatası 2 saat

10.11.2009 Brezilya 87 milyon Doğa Olayı/Teknik Arıza 7 saat

04.02.2011 Brezilya 53 milyon Teknik Arıza 16 saat

02.01.2011 Hindistan 226 milyon Teknik Arıza 12 saat

31.07.2012 Hindistan 600 milyon Teknik Arıza 11 saat(%80)

29.10.2012 Amerika 8 milyon Sandy Kasırgası 6 gün(%100)

26.01.2015 Pakistan 140 milyon Terörist Saldırı 8 saat
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Geçen 10 yılda Türkiye’deki 
en hızlı büyüme yaşandı. 
Bu büyümenin yaşandığı 
sektörlerden biri de enerji. 
Burada Türk yatırımcısı 
çok büyük pozisyon aldı, 
çok büyük yatırımlar yaptı. 
Ancak şu an önümüzdeki 
döneme bakıldığında piyasa 
paydaşlarının risklerinin arttığı, 
yani ekonomik konjonktür ve 
dünyaya paralel yaşanan doların 
devalüasyonu sonucunda fiyat 
savunucularının risklerin arttığı 
yorumu var. Siz buna nasıl 
yaklaşıyorsunuz?

Enerji sektörü sürdürülebilir 
ekonominin desteklenmesi ve 
sosyal gelişmenin yaratılması 
açısından önemli bir role 

sahiptir. Tüm ülkeler, enerji 
arz güvenliğinin sağlanması 
yoluyla sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmalarını sağlama ve 
bu yolla toplumlarının refah 
seviyelerinin artırma amacı 
taşımaktadırlar. Hassas 
sektörler olarak anılan enerji 
sektörü bugün tüm dünyada 
ekonomik olarak en büyük ve en 
dinamik sektörlerden birisidir. 
Bu çerçevede ülkemizin enerji 
ihtiyacı birçok ülkeye kıyasla çok 
daha hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Bunun sonucu olarak elektriğin 
yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir 
şekilde tüketicilerin kullanımına 
sunulması ve enerji arz 
güvenliğimizin sağlanması için 
enerji yatırımlarının sürekliliğinin 
oluşturulması büyük önem 
arz etmektedir. Bu ilkeler 
çerçevesinde enerji yatırımlarının 
rekabetçi piyasa koşullarında 
özel sektör eliyle yapılması 
öngörülmektedir. 

Enerji sektörü yatırımlarının 
ekonomik gelişmelerden 
etkilenmemesi kaçınılmazdır. 
Ülkedeki ekonomik büyüme, 
buna paralel olarak enerji 
sektöründeki büyüme, diğer 
taraftan petrol fiyatlarıyla döviz 
kurlarındaki değişiklikler enerji 
sektörüne doğrudan ve dolaylı 
olarak etki etmektedir. Sektörün 
söz konusu gelişmelerden 
olumsuz etkilenmemesi 
ve arz güvenliğimizin 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını 
teminen Bakanlık olarak, 
gelişmeleri yakın bir şekilde takip 
ediyoruz.

Türkiye’de asıl olarak 2011 
– 2015’ten sonra yoğun bir 
enerjide özel sektör dönemi 
var. Bu dönemi tüm paydaşlar 
açısından değerlendirebilir 
misiniz? Şu an da hangi 
aşamadayız?

Türkiye elektrik piyasası dünyanın 
en hızlı gelişen piyasalarından 
biridir.  2000-2011 yılları arasında 
kümülatif elektrik talep artışıyla 
Çin’den sonra 2. sıradadır. 
Yatırımların rekabetçi piyasa 
koşullarında özel sektör eliyle 
yapılması öngörülmektedir. Artan 
elektrik talebimizin karşılanması 
için TEİAŞ verilerine göre 2014 
yılı sonu itibariyle 69519 MW olan 
elektrik kurulu gücünün 2023 
yılına kadar iki katına çıkarılması 
öngörülmektedir. Dolayısıyla 
sektörümüzde özelleştirmelerin 
gerçekleştirilmesi aynı zamanda 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
yatırımlara yol açılması demektir. 

“TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI DÜNYANIN EN HIZLI GELİŞEN 
PİYASALARINDAN BİRİDİR.”

Zafer DEMİRCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  
Enerji İşleri Genel Müdürü

“Artan elektrik 
talebimizin 

karşılanması için 
TEİAŞ verilerine 

göre 2O14 yılı sonu 
itibariyle 69519 

MW olan elektrik 
kurulu gücünün 

2O23 yılına kadar iki 
katına çıkarılması 
öngörülmektedir.”
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Bu çerçevede ihtiyaç duyulan 
yatırımların mümkün olduğu kadar 
özel sektör tarafından yapılmasını 
sağlayacak düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi yönünde gerekli 
çalışmalar yürütülmektedir. 
Yapılan çalışmalarla elektrik 
kurulu gücünde özel sektörün 
payı 2002’de yüzde 32 iken, TEİAŞ 
verilerine göre 2014 yılı sonu 
itibariyle yüzde 68.45 düzeyine 
ulaşmıştır. Elektrik enerjisi 
üretiminde özel sektörün payına 
bakıldığında yine 2002 yılında 
yüzde 38 olan özel sektör payının, 
2014 yılı sonunda yüzde 72’ye 
ulaştığı görülmektedir.

2013 yılı itibariyle 21 elektrik 
dağıtım bölgesinin tamamının 
devir işlemleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından yapılarak 
özel sektöre devredilmiştir. Buna 
ilaveten EÜAŞ bünyesindeki 
üretim özelleştirmelerinde önemli 
mesafeler kat edilmiş olup, sürece 
ilişkin iş ve işlemler Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı tarafından 
sürdürülmektedir.

Doğal gazda ise BOTAŞ’ın pazar 
payını azaltma amaçlı olarak 
kontrat devirleri ve BOTAŞ’ın 
kontratının bittiği Batı Hattında 
özel sektör tarafından yeni 
kontratlar yapılmıştır. Ayrıca, özel 
sektör oyuncuları, yeni ülkelerden 
ülkemize doğal gaz getirmek için 
çalışmalar yapmaktadır. Doğal 
gaz dağıtım ayağında 77 şehre 
doğal gaz hizmeti götürülmekte 
olup bu yatırımlar özel sektör 
eliyle yapılmış olup önümüzdeki 
dönemde 81 şehre doğal gaz 
hizmetinin götürülmesi yine özel 
sektör eliyle yapılacaktır. 

Bakanlık olarak enerji sektörünün 
her alanında özel sektörle 
birlikte işbirliği içinde çalışmak 
enerji arz güvenliğinin temini 
ve sürdürülebilirliği açısında 
kilit öneme sahip olduğu 
değerlendirilmektedir.

“Avrupa, ABD ve 
Japonya haricinde 

Çin, Güney 
Kore, Brezilya, 

Hindistan, Kanada 
gibi birçok ülke, 
akıllı şebekeler 

ile yakından 
ilgilenmeye 
başlamış ve 
çalışmalar 

yapmaktadır.”
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Dünya’da akıllı şebekeler 
konusunda ciddi bir akım var. 
Bundan ne anlamak lazım? 
Tüketici ve yatırımcı bundan 
nasıl faydalanacak? Genel 
çerçevede nasıl bir stratejik plan 
oluşturulacak?

Dünyada uygulanan akıllı şebeke 
projelerinin ana hedefi; kayıp ve 
kaçak oranını azaltarak enerjiyi 
verimli kullanmak olmuştur. 
Bunun yanında diğer ana 
hedefler; rüzgar ve güneş gibi 
yenilenebilir kaynaklardan enerji 
üretmek, karbon emisyonunu 
azaltmak, elektrik hatlarını 
iyileştirmek, ileri ölçüm altyapısı 
kurmak, elektrikli araçları ve 
akıllı binaları sisteme entegre 
etmek, akıllı yönetim sistemleri 
kurmaktır. Bu projeler yüksek 
maliyetler gerektirse de yapılan 
tasarruf ve edinilen faydalar ile 
bunlar birkaç yılda kendini amorti 
edebilmektedir.

Akıllı şebeke, sistemdeki 
paydaşların çift yönlü olarak 
birbirleri ve kontrol merkezi 
ile haberleşebildiği, enerjinin 
anlık olarak takip edildiği ve 
dinamik olarak yönetildiği bir 
sistemdir. Ayrıca, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde edilen 
elektriğin sisteme entegre 
edilmesi, akıllı şebeke sayesinde 
rahatlıkla yapılabilmekte ve 
böylece çevre dostu enerji 
üretilerek karbon salınımı 
azaltılmaktadır. 

Akıllı şebekenin bir diğer avantajı 
da tüketiciye tercih ettiği 
dağıtım şirketinden elektriği 
satın alma şansı sunmasıdır. 
Tüketici farklı enerji tarifelerinden 
yararlanabilmekte, elektriği 
ucuz olduğu saatte satın alırken, 
evinde, işyerinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarından ürettiği 
fazla enerjiyi, enerjinin pahalı 
olduğu saatlerde şebekeye 

satabilmektedir. Böylece tüketici 
üretici konumuna geçmektedir. 
Bunun yanı sıra, Gelişmiş Sayaç 
Altyapıları (AMI) ile şirketler, 
gelişmiş müşteri hizmetleri 
ve iki taraflı iletişim yapabilen 
otomatik sayaçlar ile operasyonel 
verimlilikler sağlamaktadır. Enerji 
sektörünün daha da liberalleşmesi 
adına bu avantajların hayata 
geçmesi, sisteme pozitif etki 
yapacaktır.

Avrupa Birliği, Akıllı Şebekeler 
Teknoloji Platformunu kurmuş ve 
akıllı şebeke ile ilgili yol haritası 
belirlemiştir. Avrupa Birliği’nin 
ana hedefi; 2020 yılına kadar 
yenilenebilir enerji kaynaklarını 
yüzde 20 oranında sisteme 
entegre etmek, enerji verimliliğini 
yüzde 20 artırmak, ve karbon 
salınımını yüzde 20 azaltmak 
olmuştur. Amerikan hükümeti, 
ülkesinde yapılan birçok akıllı 
şebeke projesini belli oranlarda 

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ELEKTRİK, 
AKILLI ŞEBEKELERLE SİSTEME RAHATLIKLA ENTEGRE EDİEBİLİYOR.”

“Akıllı şebekenin 
önemli bir 
avantajı da 

tüketiciye tercih 
ettiği dağıtım 
şirketinden 

elektriği satın 
alma şansı 

sunmasıdır.”
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geri ödemeli olarak finanse 
etmektedir. Japonya akıllı şebeke 
projelerini bir adım ileriye taşıyarak, 
akıllı şehir pilot uygulamalarını 
başlatmıştır. Avrupa, ABD ve 
Japonya haricinde Çin, Güney 
Kore, Brezilya, Hindistan, Kanada 
gibi birçok ülke, akıllı şebekeler ile 
yakından ilgilenmeye başlamış ve 
çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye olarak, bu yönde 
çalışmalarımıza devam etmemiz 
ve enterkonnekte sistemi 
akıllı şebeke ile entegre hale 
getirmemiz gerekmektedir. 
Sistem olarak bize paralellik 
gösteren İtalya, Almanya gibi 
Avrupa devletleri ile aşamalı 
programlar yapan Güney Kore, 
Brezilya gibi ülkeler örnek alınarak 
tutarlı pilot çalışmalar yapmamız 
çok fayda sağlayacaktır. En önemli 
unsur ise, akıllı şebeke sisteminin 
kurulması için ülkemize ait ürünler 
ve yerli projeler geliştirmemizdir. 

Gerekli Ar-Ge çalışmaları ve yerli 
imalatın, planlama aşamasında, 
ana başlık olarak mutlaka yer 
alması şarttır. Stratejimiz, elektrik 
enerji sisteminin akıllı şebekeye 
uygun hale getirilmesini 
sağlamak ve bunu ithal ürünler 
ile değil, mümkün mertebe kendi 
imkânlarımız ile gerçekleştirmek 
şeklinde olmalıdır.

Dağıtım şirketlerinin proje onayı 
ve geçici kabul ile ilgili çok fazla 
bürokrasinin oluşturulduğu 
ve dağıtım şirketlerinin daha 
edilgen bir konuma geldiği 
yönünde bir rahatsızlığı var. Her 
ortamda bunu dile getiriyorlar. 
Yeni mevzuatla kamu zamanında 
dağıtım şirketlerinin yetkisinde 
ve sorumluluğunda olan pek 
çok konunun TEDAŞ başta 
olmak üzere kamu kurumlarına 
transfer edildiğini görüyoruz. 
Sizin bu konudaki görüşünüz 
nedir? 

Bilindiği gibi 3154 sayılı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’un 2’nci maddesi 
gereğince kurulacak olan dağıtım 
tesislerinin projelendirilmesini 
ve bunların kontrol ve kabullerini 
yapmak Bakanlığımızın görevidir. 
Bakanlık için bu görev kamusal 
görev niteliğindedir. Dağıtım 
bölgelerinin özelleştirilmesi 
öncesinde bu görev, yapılan 
düzenlemeler ile Bakanlık 
adına TEDAŞ tarafından 
gerçekleştirilmekteydi. TEDAŞ’a 
ait dağıtım bölgelerinin 
özel hukuk tüzel kişilerine 

devredilmesinin ardından 
bu dağıtım şirketleri aslen 
Bakanlığa ait olan proje kontrol 
ve kabul yetkisini kullanmayı 
sürdürmekteydiler.

4046 sayılı Kanun ile beraber 
özelleştirmelerin  tamamlanma 
sürecinde 10.01.2012 tarih ve 142 
sayılı genelgemizde 630 kVA güç 
sınırına kadar proje onay ve geçici 
kabul yetkisi Dağıtım Şirketlerine 
verilmişti. Ancak bilindiği üzere 
4046 kapsamında yapılan 
özelleştirmeler İşletme Hakkı Devir 
olarak kurgulanmıştır. Dağıtım 
Şirketleri dağıtım faaliyetleri ile 
ilgili tüm yatırımlarını ve varlıklarını 
Lisans süreleri sonunda TEDAŞ’a 
devretmek üzere kamu adına 
yapmaktadırlar. Hem yapılan 
yatırımların TEDAŞ tarafından 
bilinirliliğinin sağlanabilmesi 
hem de 21 farklı dağıtım 
bölgesinde imalatı yapılan şebeke 
özelliklerinin mümkün olduğunca 
birlikteliğinin sağlanabilmesi 
açısından, şebekelerin 
projelendirilmesi ve geçici 
kabulünün TEDAŞ tarafından 
yapılması gerekliliği doğmuştur. 

Uygulamada bazı eksiklikler 
yaşanması mümkün olmakla 
birlikte Dağıtım Şirketlerinin 
TEDAŞ ile doğru bir 
senkronizasyon sağlayarak 
süreçleri daha hızlı tamamlamaları 
mümkündür. Bu uygulama ile 
aslında sorulması gereken birçok 
soruyu artık sorup cevap aramak 
zorunda da kalmıyoruz. İlerleyen 
yıllarda uygulamanın tam olarak 
oturması ile dağıtım şirketlerinin 
bu durumdan memnun 
kalacaklarına inanıyorum.

“STRATEJİMİZ, ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMİNİN AKILLI ŞEBEKEYE  
UYGUN HALE GETİRİLMESİNİ SAğLAMAKTIR.”

“En önemli unsur 
ise, akıllı şebeke 

sisteminin kurulması 
için ülkemize ait 

ürünler ve yerli projeler 
geliştirmemizdir. Gerekli 

Ar-Ge çalışmaları ve 
yerli imalatın, planlama 
aşamasında, ana başlık 

olarak mutlaka yer 
alması şarttır.”
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Denetimler/ 2012 - 2013 ve 
2014 denetimlerini bakanlık 
olarak yaptınız. Sizin bulduğunuz 
tespitler nelerdir? Genel 
çerçeveyi nasıl görüyorsunuz? 
Bundan sonrasına ilişkin nasıl bir 
yorum yapmak lazım?

Bildiğiniz gibi 4628 sayılı yasa ile 
4046 sayılı kanun kapsamında 
özelleştirilen dağıtım şirketlerinin 
denetlenmesi görevi düzenleyici 
kuruma verilmişti. Ancak daha 
sonra yapılan değişiklik ve 6446 
sayılı yasa ile dağıtım şirketlerinin 
faaliyetlerinin denetlenmesi görevi 
Bakanlığımıza bu denetimlerin 
sonuçlandırılması görevi EPDK’ya 
verilmiştir. Bu düzenleme 
ile sahada daha etkin bir 
denetimin yapılması ve bağımsız 

objektif kriterlere göre de 
sonuçlandırılması amaçlanmıştır.

Bakanlığımıza bu görevin 
verilmesi sonrası hızlı bir şekilde 
Dağıtım Şirketlerinin denetim 
süreçlerine ilişkin ikincil mevzuat 
hazırlanmış ve Genel Müdürlük 
bünyesinde ilgili dairenin kuruluşu 
tamamlanmıştır. Akabinde TEDAŞ 
ile yapılan işbirliği protokolü ile 
TEDAŞ’ın kabiliyetleri ve sahadaki 
tecrübelerinden faydalanılması 
sağlanmıştır. Bu kapsamda 2013 
yılında 8 şirket, 2014 yılında 21 
şirketin denetimi tamamlanmış 
ve bulguları içeren raporlarımız 
EPDK’ya gönderilmiştir. 2015 
yılında da tüm dağıtım şirketlerinin 
denetimini tamamlamayı 
planlamaktayız.

“Dağıtım Şirketleri 
özelleştirme sonrası 

kurmuş oldukları 
sistemin öncelikli 
olarak şeffaf, eşit 
taraflar arasında 

ayrımcılık yapmayan, 
kamu faydasını 

önceleyen ve sürekli 
değişime adapte 

olabilen bir sistem 
olmasını sağlamak 

zorundadır.”



15

Bugüne kadar yapılan 
denetimler, Dağıtım Şirketlerinin 
yapısal dönüşümlerini 
tamamlamadıklarından dolayı, 
kendilerine sağlanan kaynakları 
yeterince etkin ve rasyonel 
kullanamadıklarını göstermektedir. 
Aslında Denetim enstrümanının 
en önemli sonucu, denetlenen 
yapının fonksiyonuna ne kadar 
uygun işletildiğini diğer bir ifade 
ile kendi işleyiş mekanizmasının 
belirlenen ihtiyaçlara cevap 
verebilme yeteneğini ortaya 
çıkarmasıdır. Biraz daha açık ifade 
ile Dağıtım Şirketleri özelleştirme 
sonrası kurmuş oldukları sistemin 
öncelikli olarak şeffaf, eşit taraflar 
arasında ayrımcılık yapmayan, 
kamu faydasını önceleyen ve 
sürekli değişime adapte olabilen 
bir sistem olmasını sağlamak 
zorundadır. 

Aslında yeterince şeffaflık 
sağlanabilirse ve Dağıtım Şirketleri 
tesis ettikleri iş ve işlemlerin 
maksimum kamu yararı dikkate 
alınarak yapıldığını açıkça 
gösteren bir sistem kurabilirse 
denetime konu birçok husus 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 
Zaten bu durum kurumsallaşan 
şirketlerde çok daha hızlı 
kurulan iç denetim yapılarıyla 
da sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Kamusal denetimden daha 
öncelikli olarak kurumsal 
denetimin etkin sonuçlar vermesi 
bizim açımızdan da önem arz 
etmektedir.

Bugüne kadar yapılan 
denetimlerde sistemin temel 
prensiplerini etkileyecek 
büyüklükte önemli bir bulguya 
rastlamamış olmamız bizi 
sevindiren bir durumdur. 

Bulgularımızın birçoğu Dağıtım 
Şirketlerinin halen bir dönüşüm 
dönemi yaşamasından 
kaynaklı uygulama eksiklikleri 
veya mevzuat bilgisinin zayıf 
olmasından kaynaklı onarılabilir 
hususlara ilişkindir.

“DAğITIM ŞİRKETLERİNİN HALEN BİR DÖNÜŞÜM DÖNEMİ 
YAŞAMASINDAN KAYNAKLI UYGULAMA EKSİKLİKLERİ VAR.”

“SPORA VAKİT AYIRMAYA ÇALIŞIYORUM”

“Dağıtım Şirketleri tesis 

ettikleri iş ve işlemlerin 

maksimum kamu yararı 

dikkate alınarak yapıldığını 

açıkça gösteren bir 

sistem kurabilirse 

denetime konu birçok 

husus kendiliğinden 

ortadan kalkacaktır.”

“Neredeyse son 5 yıldır çok yoğun 
bir tempo ile çalışmaktayız. 
Bu durum kendimize özel 
zamanlarımızı oldukça azalttı. 
Ancak bulabildiğim en kısa anı 
bile ailemle geçirmeye onlarla 
beraber olmaya harcıyorum. 
Her ne kadar başaramasam da 
spora vakit ayırmaya çalışıyorum. 
Keyif aldığım uğraşılarımın 
başında matematik problemleri 
ile uğraşmak ve amatör olarak 
yazılım yapmaya çalışmak gelir. 
Ayrıca yapabildiğim kadarı ile 
tamirat ve onarım işlerinden keyif 
alırım.”Zafer DEMİRCAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürü
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Dr. Doğanbey AKGÜL  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı nispeten daha az 
bilinen bir Bakanlık birimi. Pek 
çok kimse genel müdürlük 
eşdeğeri olduğunu bilmiyor 
olabilir. Oysa Bakanlık gibi 
kurumlarda icra kadar stratejiler 
de önemlidir. Hatta icrayı strateji 
belirliyor. Bu daha az bilinirlik bir 
takım zorluklara yol açıyor mu?

Strateji Geliştirme Birimlerinin 
görevlerinin öneminin daha çok 
ortaya konulması gerekmektedir. 
Kamu kurum ve kuruluşlarımızda 
stratejik yönetim ve performans 
yönetimi anlayışının öneminin 
henüz kavranamamış olması, 
Strateji Geliştirme Birimleri 
ile ilgili az bilinebilirlik ve APK 

birimlerinin devamı olarak 
görülmesinden kaynaklanan 
önyargılar faaliyetlerimizin sağlıklı 
bir biçimde yürütülmesinin 
önünde bir takım engeller 
oluşturmaktadır. 

Kamu kurumlarımızda 
halen yapılacak faaliyetlerin 
planlanmasını ve performansının 
takip edilmesini bir yük olarak 
gören bir anlayış söz konusudur 
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. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı  
Dr. Doğanbey Akgül, hem enerji hem de maden kaynakları  
yönünden arz güvenliğinin sürdürülebilir bir biçimde sağlanması 
gerektiğini belirtti. 

“ENERJİDE 
YERLİ KAYNAKLARA 
ÖNEM VERİLMELİ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanı 
Dr. Doğanbey Akgül, 
Türkiye’de sürekli artan 
enerji talebini karşılama, 
enerjide dışa olan 
bağımlılığını azaltma, 
enerji ve tabii kaynaklar 
alanlarındaki faaliyetlerin 
çevreye olan olumsuz 
etkilerini en aza indirme 
için hedef belirlediklerini 
belirtti. Dr. Doğanbey 
Akgül, sorularımızı 
yanıtladı.
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Bakanlık tarafından 2014 
Aralık’ta açıklanan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 
Stratejik Planı çok yoğun bir 
çalışmanın sonucunda ortaya 
çıktı ve geniş katılım sağlandı. 
Bu süreci özetler misiniz? 

Bu doğrultuda, öncelikle 
paydaş, ürün ve hizmet 
analizi gerçekleştirmek üzere 
Bakanlığımızın paydaşları, 
Bakanlığımız ile olan ilişkisinin 
durumu, Bakanlığımıza etkisi 
ve önemi doğrultusunda analiz 
edilmiş ve Stratejik Plan hazırlık 
çalışmalarına da bu doğrultuda 
dahil edilmişlerdir. Ayrıca 
Bakanlığımız birimleri tarafından 
sunulan ürün ve hizmetlere 
ilişkin analizler de  “Mevcut 
Durum Analizi”nde girdi olarak 
kullanılmıştır. 

Stratejik Planda; enerji arz 
güvenliği, enerji verimliliği ve 
enerji tasarrufu, iyi yönetişim ve 
paydaş etkileşimi, bölgesel ve 
uluslararası etkinlik, teknoloji, ar-
ge ve inovasyon, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, hammadde 

tedarik güvenliği, verimli ve 
etkin hammadde kullanımı 
olmak üzere sekiz adet tema 
bulunmaktadır. Temalarımızın, 
enerji ve doğal kaynaklar 
sektörlerinin birbiriyle ilişkisini 
ve sinerjisini yansıtan, sektörler 
arasında bir denge kuran, her 
ikisine de hak ettiği önemi veren 
birer çatı olarak tasarlanmasına 
azami ölçüde özen gösterilmiştir. 
Bu sekiz temanın yanısıra 
ekonomik, sosyal ve çevresel 
sürdürülebilirlik ise diğer tüm 
temalara çerçeve bir tema olarak 
yer almaktadır. 

Kömür, nükleer ve 
yenilenebilir kaynaklarının 
değerlendirilmesinde doğalgaz 
tasarrufu ve enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi hedefleri 
de var. Uzun vadede enerji 
karışımı (energy mix) konusunda 
stratejik hedeflerimiz neler? 

Ülkemizin sürekli artan enerji 
talebini karşılamak, enerjide dışa 
olan bağımlılığını azaltmak, enerji 

ve tabii kaynaklar alanlarındaki 
faaliyetlerin çevreye olan olumsuz 
etkilerini en aza indirmek için 
hedeflerimiz var. Bu hedefler, 
ulusal enerji arz portföyünde 
yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payını yükseltmek, 
nükleer teknolojiyi elektrik 
üretiminde kullanmak, doğal gaz 
ithalatında yeni kaynak ülkeler ve 
güzergahlar ilave ederek ülke ve 
güzergah dağılımını dengelemek 
ve yerli petrol ve doğal gaz 
üretimini artırmak olarak 
sıralanabilir.

Kısa ve orta vadede en önemli 
eylemler nelerdir?

Bakanlığımızın kısa ve orta 
vadede en önemli amacı 
hem enerji hem de maden 
kaynaklarımız yönünden arz 
güvenliğinin sürdürülebilir bir 
biçimde sağlanmasıdır. Bununla 
birlikte yerli enerji kaynaklarımızın 
öne çıkarılması, dışa bağımlılıktan 
kaynaklanan risklerin azaltılması 
ve ülke ekonomisi açısından 
büyük önem taşımasından dolayı 
optimum kaynak çeşitliliği amacı 
altında yer alan hedeflerimiz 
yerine getirilmesi nispeten 
daha elzem olan hedeflerdir. 
Çünkü Ülkemizin sahip olduğu 
kaynakların rasyonel bir şekilde 
kullanılması hem sürekliliğin 
hem de düşük maliyetli enerji 
arzının kilit bileşenleridir. 
Ve özellikle elektrik enerjisi 
üretiminde kaynak çeşitliliğinin 
sağlanabilmesi, kaynakların 
etkin kullanılabilmesi ve dışa 
bağımlılığın azaltılması açısından 
öne çıkan bir belirleyicidir. 
Örneğin doğal gazın ithal edilen 
bir kaynak olması nedeniyle 
dış ticaret açığındaki payının 
yüksek olmasının yanı sıra tedarik 
riskinin de bulunmasından 
dolayı, doğal gazın elektrik 
enerjisi üretimindeki payının 
dönem sonuna kadar yüzde 
38 seviyelerine indirilmesi 
hedeflenmektedir.
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Enerjide dışa bağımlılığı 
düşürmek ülkenin en büyük 
öncelikleri arasında yer alıyor. 
Bu konuda ne kadar mesafe 
alabildik ve stratejimiz ne 
olmalı?

Bir önceki soruda da ifade 
ettiğimiz gibi enerji arz 
güvenliğini güvence altına almak 
ve enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak için yerli kaynaklara 
önem vermek suretiyle enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmek, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
enerji arzında ki payını arttırmak 
ve enerji verimliliğini sağlamak 
başlıca hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır. 

Bu kapsamda; ülkemizin 
var olan kömür kaynaklarını 
verimli ve etkin bir şekilde 

kullanılması adına linyit 
yakıtlı termik santraller 
kurulmaktadır. Ülkemizin var 
olan ve keşfedilmekte olan 
kömür rezervleri ve kömürden 
elektrik enerjisi üretim 
potansiyeli (ki yaklaşık 22.000 
MW) düşünüldüğünde, atılacak 
bu adımlar ile kömür kaynaklı 
elektrik üretiminin sonucu olarak 
doğal gaz ithalatımızda düşüşler 
meydana gelecektir. 

Kaynak çeşitliliğini arttırmak 
adına 2007 yılında ülkemizin kaya 
gazı (shale gas)  potansiyelini 
belirleme çalışmaları 
başlatılmıştır. Ayrıca Ülkemiz 
elektrik enerjisi üretim sepetinde 
şuan için bulunmayan nükleer 
enerjiden elektrik üretimi 
konusunda adımlar atılarak 
Mersin/Akkuyu ve Sinop’ta 
yaklaşık 9.300 MW’lık kurulu 
güce sahip 2 adet nükleer 
santral kurulması çalışmaları 
hızla sürmektedir. Bunların yanı 
sıra 2023 hedeflerimizde yer 
alan rüzgar ve jeotermal gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
ait yatırımlar yapılmakta olup, 
2023 yılında yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ülkemiz elektrik 
üretiminde yüzde 30’luk paya 
sahip olması hedeflenmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 2015-2019 Stratejik 
Planı’ndaki temalardan biri olan 
enerji verimliliği alanında son 
5 yılda yapılan çalışmalar ve 
sonuçları nelerdir? Kısa vadeli 
hedefler ve bu hedeflere yönelik 
kriterler nelerdir?

Enerji verimliliği konusu şu anda 
Bakanlık politikası olarak Ülkemiz 
açısından önceliği ilk sıralarda 
olan bir konudur. Enerji verimliliği 
ile ilgili çalışmalarımız Bakanlık 
merkez birimi olan Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürlüğü 
bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

38 endüstriyel işletmeye ait 
68 VAP için Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu kararı 
ile 2014 Aralık ayında 
destekleme kararı verilmiştir. 
VAP uygulamalarının projesine 
uygun olarak tamamlanması 
durumunda yaklaşık 18.561 
TEP tasarruf sağlanacak olup, 
bu tasarrufun parasal karşılığı 
yaklaşık 23,63 milyon TL’dir. 
2013 ve 2014 yıllarında Gönüllü 
Anlaşma kapsamındaki 7 projeye 
toplamda 700.000 TL ödeme 
yapılmıştır. 2014 yılında ödeme 
yapılan 5 Gönüllü Anlaşma ile 
yaklaşık olarak 2.700 TEP tasarruf 
sağlanmış olup bu tasarrufun 
parasal karşılığı da yaklaşık 2,6 
milyon TL’dir. Enerji Verimliliği 
Strateji Belgesi ise kamu, özel 
sektör ve STK’lar ile işbirliğin 
geliştirilerek enerji verimliliği 
konusunda net ve öngörülebilir 
hedeflerin koyulması açısından 
amaçlar ortaya koymuştur. 

 “Enerji Verimliliği Hizmeti” 
sağlanması açısından yayımlanan 
tebliğ ile beraber enerji verimliliği 
konusunda bir piyasanın 
oluşturulması amaçlanmıştır. 
2014 yılında 24 şirket başvuruda 
bulunmuş ve bunlardan 13 
tanesi yetkilendirilmiştir. Mevcut 
durumda 33 şirket ile ikisi 
üniversite ve ikisi mühendis 
odası olmak üzere toplamda 37 
yetkilendirilmiş kurum/kuruluş 
vardır. Bütün mevcut durum 
değerlendirildiğinde 2015-
2019 Stratejik Planının da enerji 
verimliliği konusunda önemli 
hedefler ortaya koyduğunu 
söylemek mümkündür. Bu 
hedeflerden en önemlileri 
enerji verimliliği yol haritasının 
oluşturulması, elektrik sektöründe 

“ENERJİ VERİMLİLİğİ KONUSU ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNcELİğİ 
İLK SIRALARDA OLAN BİR KONUDUR.”

Dr. Doğanbey AKGÜL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
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kayıp kaçak oranının azaltılması, 
genel aydınlatmada enerji 
verimliliğin sağlanması, termik 
santrallerde bölgesel ısınma 
sisteminin yaygınlaştırılması, 
yerinde elektrik üretiminin 
arttırılması ve Bakanlık kamu 
binalarında enerji verimliliğinin 
iyileştirilmesi şeklindedir.

Enerji üretimi, dağıtımı ve satışı 
giderek daha fazla ileri teknoloji 
gerektiriyor. Türkiye bu konuda 
da dışa bağımlı. Bu bağımlılığı 
azaltma adına atılan adımlarımız 
var mı?

Yerli kaynakların ve yeni 
teknolojilerin kullanımına öncelik 
vermek, sektörde verimlilik ve 
rekabet gücünün arttırılmasını 
sağlamak, hızla gelişen enerji 
sektöründe tasarım, mühendislik 
ve inovasyon kabiliyetini 
destekleyici mekanizmalar 
geliştirmek ve kamu-
üniversite-sanayi işbirliklerini 
güçlendirmek amacıyla çeşitli 
proje ve faaliyetler gerek 
Bakanlığımız bünyesinde 
gerek Bakanlığımızın da içinde 
bulunduğu veya desteklediği 
yapılanmalar bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Enerji sektöründe bu 
bağımlılığı azaltmak adına 
gerçekleştirmekte olduğumuz ve 
planladığımız bazı projeler var.

Enerji sektöründe, enerji 
politikalarına, arz güvenliğine, 
yerli enerji teknolojileri ve 
endüstrisine hizmet edecek 
şekilde oluşturulacak bilimsel ve 
teknolojik bilgiyi ürüne ve sisteme 
dönüştürmesi amacıyla teknoloji 
geliştirme ve yenilik odaklı 

araştırma, geliştirme, iyileştirme 
içeren proje çalışmalarının 
desteklenerek izlenmesi, 
sonuçlandırılması ve sonuçların 
değerlendirilmesi amacıyla Enerji 
Sektörü Araştırma-Geliştirme 
Projeleri Destekleme Programı 
(ENAR) geliştirilmiştir.

EPİAŞ’ın kurulmasıyla birlikte 
enerji piyasalarında nasıl bir 
değişim göreceğiz?

EPİAŞ Türkiye’nin enerji 
merkezi olma noktasında 
büyük bir rol üstlenmektedir. 
EPİAŞ ile birlikte Türkiye’nin 
enerji alanında pozisyonun 
güçleneceği düşünülmekte 
olup Türkiye’nin enerjinin transit 
geçtiği bir ülke değil, merkez 
ülkelerden biri haline dönüşmesi 
planlanmaktadır. EPİAŞ yalnızca 
Türkiye’deki enerji üreten 
ve dağıtan firmaların değil, 
yabancı yatırımcıların da yer 
aldığı bir piyasa oluşturacaktır. 

Uzun vadede, elektrikle birlikte 
doğalgaz, karbon, petrol gibi 
diğer enerji kaynaklarının da 
işlem göreceği EPİAŞ, yabancı 
yatırımcıları ülkeye çekerek 
küresel bir merkez olacaktır.

EPİAŞ sektörün şeffaflaşmasına 
ve serbestleşmesine önemli 
katkı sağlayacaktır. Piyasanın 
şeffaflaşmasıyla anlatılmak 
istenen, elektrik üreticisi firmaların 
hangi fiyattan elektrik satacağını 
bilmesi demektir. Bunun uzun 
zaman için öngörülebilir olması 
ise, Enerji Borsası’nın varlığı ile 
birebir ilgilidir. Enerji borsası, hem 
özelleştirmeleri hem yabancı 
yatırımları ciddi bir şekilde 
hızlandıracak.  Enerji borsası, 
enerji alanında yatırımı bulunan 
üretici, dağıtıcı her türlü şirketin 
avantajına olacak. Enerji borsasıyla 
elektrik üreticileri uzun vadeli 
olarak fiyatları öngörebilecek. Bu 
da güven sağlayacak. Ayrıca enerji 
borsasında oluşan referans fiyat 
alınıp kaynak sağlamada model 
oluşturulacaktır.

“EPİAŞ SEKTÖRÜN ŞEffAfLAŞMASINA VE 
SERBESTLEŞMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAğLAYAcAKTIR.”
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Bakanlığın Stratejik 
Planı’nda “Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi” başlığı altında 
yürüttüğünüz en önemli 
çalışmalardan bahseder 
misiniz?

“Rekabetçi ve Şeffaf Piyasaların 
Oluşturulması” amacı 
kapsamında; elektrik enerjisi 
üretim özelleştirmelerinin 
açıklanacak plana uygun 
şekilde tamamlanmasına dair 
çalışmalarımız devam etmektedir, 
ayrıca bir önceki soruda da 
belirttiğimiz üzere plan dönemi 
sonuna kadar elektrik enerjisi 
tarifelerinde ulusal tarife sistemini 
sona erdirecek bölgesel tarifelere 
geçilmesi için ön çalışmalar 
gerçekleştirilmesi ve EPİAŞ’ın 
da kurulmasıyla birlikte enerji 
piyasaları daha şeffaf, güvenilir 
ve izlenebilir hale getirilmesi 
hedefi ile ilgili çalışmaları da 
sürdürmekteyiz. Bunun yanısıra 
veri paylaşımı, piyasa şeffaflığı 
ve piyasa izleme sistemine ilişkin 
mevzuat ve altyapı çalışmalarını 
da Bakanlığımız ve bağlı, ilgili 
ve ilişkili kuruluşlarımız olarak 
sürdürmekteyiz.

“İyileştirilmiş 
Yatırım Süreçleri” 
amacı kapsamında 
ise enerji ve 
doğal kaynaklar 
yatırımlarını 
kolaylaştırmaya 
ilişkin yönetişim 
ve süreç yapısı 
hayata geçirilmesini 
hedeflemekteyiz ve 
buna yönelik olarak 
“Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Yatırım 
Koordinasyon 
Kurulu”nun ve 
“Proje Takip ve 
Koordinasyon 
Başkanlığı”nın 
kurulmasını 
çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’nın koordinasyonu 
altında Enerji ve Doğal 
Kaynaklar Enstitüsü ve bu 
Enstitü bünyesinde bir Ar-Ge 
koordinasyon birimi kurulacak. 
Bu konuda nasıl bir ilerleme 
kaydedildi?

Bakanlığımız 2015-2019 
Stratejik Planı’nda “Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Enstitüsünün 
kurulması” olarak yer alan 
hedef ile ilgili bir yol haritası 
oluşturulması amacıyla 
ülkemizdeki benzer örnekleri 
olan Adalet Akademisi, Diplomasi 
Akademisi, TODAİ ve Polis 
Akademisi gibi yapılar yerinde 
incelenerek, Bakanlığımız 
tarafından üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve ilgili 
diğer paydaşların katılımıyla bir 
toplantı gerçekleştirilmiş olup, 
hem toplantı aşamasında hem 
de daha sonra gerçekleşen 
yazışmalar kapsamında konu 
ile ilgili STK’lar, TÜBİTAK ve 
Bakanlığımız Merkez Birimleri 
ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar 
bilgilendirilmiş ve kurulması 
planlanan enstitünün vizyonu, 
misyonu ve görev çerçevesi ile 
ilgili görüşleri alınmıştır. 

“ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM ÖZELLEŞTİRMELERİ 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR”
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Özel sektör ya da Avrupa Birliği 
ile yaptığınız ortak çalışmalar 
var mı? Bunlardan bahseder 
misiniz?

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
olarak kısa adı “TRGas-Hub” 
olan “Türkiye’nin Doğal Gaz 
Ticaret Merkezi Olma Vizyonu 
Çerçevesinde Doğal Gaz 
Ticaret Uzmanlarının Mesleki 
Eğitimlerinin Güçlendirilmesi” 
adlı Avrupa Birliği (AB) 
projesinde Bakanlığımız adına 
ana ortaklardan biri olarak 
yer almaktayız. Söz konusu 
projemiz Ülkemizde, Avrupa 
Birliği Bakanlığı’na bağlı bağımsız 
uzmanların değerlendirmeleri 
ve Avrupa Komisyonu’nun da 
onayıyla, 138 proje arasından 
birinci seçilmiştir. 

Proje çerçevesinde yurt içi ve 
yurt dışında çalıştay, forum vb. 
çeşitli etkinlikler düzenlenmiş 
ve doğalgaz piyasasının 
liberalizasyon sürecinin gelişimi 
detaylı bir şekilde tartışılmıştır. 
Ayrıca, Yurt dışında önemli 
uluslararası şirketlere saha 
ziyaretleri gerçekleştirilerek 
piyasa tecrübeleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 
Aralık 2013’te başlamış olan 
projeye ilişkin faaliyetlerimizin 
2015 sonunda sonuçlanması 
planlanmaktadır. Proje sonunda 
kamu ve özel sektörün birlikte 
katkı koyacağı sektöre yön 
verebilecek önemli yayınlar 
hazırlanacak ve kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.

Dünya Bankası ile Dağıtım 
Şirketlerinin Finansal 
Sürdürülebilirliği konusunda bir 
çalışmanız var. Bu çalışmada 
hangi konular ele alındı ve hedef 
nedir?

Projeye bakanlığımız bünyesinde 
Haziran 2014 tarihinde 
başlanmıştır. Projemizin amacını, 
dağıtım şirketlerinin finansal ve 
operasyonel sürdürülebilirlik 
modelinin geliştirilmesi ve EPDK 
bilgi yönetim sistemlerinde (BYS/
MIS) bir izleme sistemi kurulması 
olarak sıralayabiliriz. 

Kömür strateji belgesi 
hazırlanıyor, bununla ilgili detay 
verebilir misiniz?

Bilindiği üzere yerli kömürümüzün 
elektrik üretimindeki payı yüzde 
15’lere kadar gerilemiştir. İthal 
kömürü de dikkate aldığımızda 
kömürün elektrik üretimindeki 
payı yaklaşık yüzde 29’dur. (Dünya 
ortalaması yüzde 41’dir.) Yerli 

kömürlerimizden üretilen elektrik 
miktarını arzu edilen seviyelere 
yükseltebilmek için Bakanlığımız 
bünyesinde bağlı, ilgili ve ilişkili 
kurum temsilcilerinin de yer aldığı 
komisyonun yaklaşık bir yıllık 
bir çalışması ile “Kömür Strateji 
Belgesi Taslağı” hazırlanmıştır. 
Sahip olduğumuz özellikle son 
yıllarda yapılan aramalarla yaklaşık 
15 milyar tona ulaşan linyit 
rezervlerimizin elektrik üretim 
amaçlı değerlendirilerek ülkemiz 
ekonomisine kazandırılmasını 
hedefleyen taslak belgede 
bu alandaki sorunlara işaret 
edilerek özellikle kamu tarafında 
mevcut sorunların giderilmesi 
için yapılacaklar belirlenmiş, 
yatırımcıların bu tür yatırımlarda 
karşılaştıkları sorunların çözümü 
için önemli eylemler tanımlanmıştır.

Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik 
Planı’nda Afyonkarahisar, 
Eskişehir-Alpu, Konya-Karapınar 
ve Tekirdağ-Çerkezköy/İstanbul-
Çatalca kömür sahaları için 
çalışmaların tamamlanıp 2019 
yılında yatırıma hazır hale 
getirileceği konusunda hedef 
konulmuştur. 

Elektrik piyasası strateji 
belgesinde hangi konuları ele 
aldınız?

Elektrik Enerjisi Piyasası Gelişimi 
Strateji Belgesinde, hedeflenen 
elektrik enerjisi piyasası modelinin 
yapısı, bu piyasada sağlıklı fiyat 
yapısının oluşması ve etkin risk 
yönetimi konularında kurumların 
üzerine düşen görevler, mevcut 
sınır ötesi ticaret altyapısını 
sağlayan enterkonneksiyon 
hatlarının güçlendirilmesi, Avrupa 
piyasaları ile piyasa birleşmesi 
yönünde yapılacak çalışmalar gibi 
birçok konu ele alınmıştır. 

“ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ENSTİTÜSÜNÜN KURULMASI 
HEDEfİ İLE İLGİLİ YOL HARİTASINI OLUŞTURDUK.” 



PETROL, DOğALGAZ VE ELEKTRİKTE  
STRATEJİK ÖNcELİKLER
Bakanlığın 2O15-2O19 Stratejik Planı’nda petrol, doğal gaz ve elektriğe ilişkin 
stratejik öncelikleri ve bunlara ilişkin performans ölçütleri: 

Bununla birlikte yerli enerji kaynaklarımızın öne çıkarılması, dışa 
bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve ülke ekonomisi 
açısından büyük önem taşımasından dolayı optimum kaynak 
çeşitliliği amacı altında yer alan hedeflerimiz, yerine getirilmesi 
nispeten daha elzem olan hedeflerdir.

》 Elektrik Alanında; elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesi, yerli kömür kaynaklarından elektrik üretiminin 
2019 yılı sonuna kadar 60 milyar kWh düzeyine çıkarılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji ve 
elektrik enerjisi arzı içindeki payının artırılması (2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
planlanan kurulu güç değerleri hidrolik için 32.000 MW, rüzgar için 10.000 MW, jeotermal içn 700 MW, güneş 
için 3000 MW, biyokütle için 700 MW), nükleer enerjinin elektrik üretim portföyüne dahil edilmesi, doğal gazın 
elektrik üretimindeki payının 2019 yılı sonuna kadar yüzde 38’e indirilmesi, elektrik üretim özelleştirmelerinin 
tamamlanması, iletim sisteminin ENTSO-E ile kalıcı bağlantısının sağlanması, 

》 Petrol alanında: yurt içi ve yurt dışı ham petrol üretimimizin tüketimi karşılama oranının artırılması, (2019 yılı 
sonuna kadar yüzde 13,6) konvansiyonel olmayan yöntemlerle hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması, 
uluslararası tecrübeye sahip şirketlerle ortaklık kurulması yoluyla yurt dışı petrol üretiminin gerçekleştirilmesi 
(2019 yılı sonuna kadar yurt dışında ortak olunan/sahip olunan petrol ve doğal gaz üretim sahası sayısı 3 adet 
olarak hedeflenmiştir)

》 Doğal gaz alanında: doğal gaz iletim altyapısının güçlendirilmesi, depolama kapasitesinin artırılması (2019 
yılı sonuna kadar 5,3 milyar Sm3), arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması, doğal gaz ithalatında kaynak ülke 
ve güzergah çeşitlemesi yapılması, transit boru hatlarına ilişkin yeni projelerin hayata geçirilmesi,
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ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
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Kamil Yalçın HATİPOĞLU 
CLK Enerji Tarifeler Direktörü

NET REEL MAKUL GETİRİ ORANI 
AYNI KAPIYA ÇIKAN 3 fARKLI YOL

Gelir ve tarife düzenlemesi kapsamında düzenleyici kurum tarafından uygulama 
dönemi boyunca geçerli olacak şekilde onaylanan gelir gereksinimi; “işletme gideri”, 
“yatırım itfası” ve “getiri tutarı” olmak üzere 3 temel bileşenden oluşmaktadır. 
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REEL MAKUL GETİRİ ORANI

Planlanan yatırım harcamaları ile bu yatımların yıllar içindeki itfalarının net bugünkü değerlerinin (NBD) eşitliğini 
sağlamak, yani paranın zaman değerini korumak üzere itfa edilmemiş yatırım tutarına, yani düzenleyici varlık 
tabanına (DVT), bir miktar getiri uygulanmalıdır. Söz konusu getiri oranı aynı zamanda net nakit akımının 
net bugünkü değerini sıfırlayan indirgeme oranını, yani iç karlılık oranını (İKO) vermelidir. Planlanan yatırım 
harcamalarının tarife yoluyla geri dönüşü ile ilgili düzenlemelerde planlanan yatırım ile itfa ve getiri arasında 
aşağıdaki 3 temel finansal ilkenin sağlanmış olması gerekmektedir.

İtfa edilmemiş yatırım tutarına uygulanacak reel makul getiri oranı (RMGO); alternatif maliyetleri (veya 
fırsat maliyetlerini) yansıtacak şekilde hesaplanan bir oran olmalıdır. Genel kabul görmüş anlayış; ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyetinin (AOSM) düzenlenen sektördeki alternatif maliyetleri en doğru şeklide yansıtan 
yaklaşım olduğu yönündedir. Yani düzenlenen sektörde, yatırımlar için kullanılan sermayeye ilişkin borç ve 
özkaynak maliyetlerinin ağırlıklandırılmış oranı, reel makul getiri oranını vermektedir. AOSM (veya RMGO) ile 
ilgili tanımlamalarda, vergi öncesi/sonrası, nominal/reel, brüt/net gibi kavramlar zaman zaman birbirleriyle 
karıştırılmaktadır. 
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VERGİ ÖNCESİ/SONRASI 

Vergi Öncesi/Sonrası kavramı; RMGO nın vergi etkisinden arındırılmış olmasını ifade eder. Aşağıdaki 
formüllerden (1) numaralı formül ile hesaplanan vergi sonrası, (2) numaralı formül ile hesaplanan vergi öncesi 
AOSM yi vermektedir. (1) numaralı AOSMVS formülündeki eşitliğin her iki yanı (1−V) bileşenine bölündüğünde, 
(2) numaralı AOSMVö formülü elde edilmektedir.

Düzenleyici kurumlar RMGO ile ilgili hesaplamalarda genellikle vergi öncesi AOSM yi kullanır. Nadir de olsa 
vergi sonrası AOSM nin kullanılması durumunda, gelir gereksinimini oluşturan 3 temel bileşen olan “işletme 
gideri”, “yatırım itfası” ve “getiri tutarı” bileşenlerine “vergi” ile ilgili bir bileşenin daha eklenmesi gerekir. 

Vergi ile ilgili bileşeni hesaplamak oldukça karmaşık olabilir. Teşvik bazlı düzenleme modeli uygulayan 
düzenleyici kurumlar genellikle AOSM hesaplamalarında da teşvik bazlı model uygulamakta, yani düzenlenen 
şirketlerin yatırım finansmanındaki fiili kaldıraç oranları, borçlanma faizleri veya vadeleri değil, sektör için 
belirlenen optimum oranlar kullanılmaktadır. Gerçekte ise düzenlenen şirketler fiili finansman maliyetleri 
üzerinden vergi avantajı sağlamaktadır.



NOMİNAL/REEL 

Nominal/Reel kavramı; RMGO nın enflasyon etkisinden arındırılmış olmasını ifade eder. Nominal olarak 
hesaplanan AOSM içerisinde enflasyon beklentisinin etkisi de mevcuttur. Düzenleyici kurumlar genellikle 
nominal AOSM içerisindeki enflasyon etkisini arındırarak AOSM yi reel hale getirmekte ve uygulama dönemi 
boyunca sabit bit TÜFE bazında belirlenen gelir gereksinimlerine gerçekleşen enflasyon etkisini sonradan 
eklemektedir. Nominal AOSM ile beklenen enflasyon arasındaki fark reel AOSM yi vermez. Aradaki farkın da 
enflasyon kadar indirgenmesi gerekir, çünkü enflasyon kadar değer kaybetmiştir. Nominal AOSM den reel 
AOSM ye geçiş aşağıdaki formül ile yapılmalıdır.

BRÜT/NET 

Brüt/Net kavramı; uygulama dönemi içerisinde RMGO nın DVT nin hangi değerine uygulanacağı ile ilgilidir. 
Düzenleyici varlık tabanına ilişkin yıllık getiri tutarını hesaplamak üzere; itfa edilmemiş yatırım tutarının ilgili 
yıldaki

1) Açılış değerine,

2) Ortalama değerine veya

3) Kapanış değerine

getiri oranı uygulanabilir. Her 3 uygulamada da; yatırım, itfa ve getiri arasında yukarıda söz edilen NBD eşitliği 
ilkesinin sağlanmış olması gerekmektedir.

1) Açılış DVT değerine getiri oranı uygulanması durumunda; 

İlgili yıldaki yatırım harcamalarının tamamının yılsonunda yapıldığı varsayılmaktadır. Yani kullanıcı yıl boyunca 
söz konusu yatırımdan hiç yararlanamamaktadır. Bu şekilde hesaplanan getiri tutarları zaten yılbaşı değerinde 
olduğu için her hangi bir indirgeme uygulanmaz.
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2) Ortalama DVT değerine getiri oranı uygulanması durumunda; 

İlgili yıldaki yatırım harcamalarının tamamının yıl ortasında yapıldığı varsayılmaktadır. Yani kullanıcı yılın yarısında 
söz konusu yatırımdan yararlanmaktadır. Bu durumda; ilgili yıldaki DVT nin açılış ve kapanış değerlerinin 
ortalamasına RMGO uygulanmak suretiyle hesaplanan getiri tutarları 1+(RMGO/2) oranında indirgenerek (yani 
6 ay indirgenerek) yılbaşına çekilmelidir ya da ilgili yıldaki DVT açılış ve kapanış değerlerinin ortalamasına 
aşağıdaki formül ile hesaplanan NRMGO uygulanmalıdır.

3) Kapanış DVT değerine getiri oranı uygulanması durumunda; 

İlgili yıldaki yatırım harcamalarının tamamının yılbaşında yapıldığı varsayılmaktadır. Yani kullanıcı yıl boyunca 
söz konusu yatırımdan yararlanmaktadır. Bu durumda; ilgili yıldaki DVT kapanış değerlerine RMGO uygulanmak 
suretiyle hesaplanan getiri tutarları 1+RMGO oranında indirgenerek (yani 12 ay indirgenerek) yılbaşına 
çekilmelidir ya da ilgili yıldaki DVT nin kapanış değerlerinin ortalamasına aşağıdaki formül ile hesaplanan 
NRMGO uygulanmalıdır.

ÖRNEK UYGULAMA

Bir örnek uygulamada; 5 yıl uygulama dönemi, 100 TL/yıl planlanan yatırım harcaması, 5 yıl itfa süresi ve 
%10,00 RMGO bazında 3 farklı uygulamanın NBD eşitliği ve nakit akışları aşağıda incelenmiştir.

1) Açılış DVT değerine RMGO uygulanması durumunda; makul getiri tutarı zaten yılbaşı değerinde olduğu için 
herhangi bir indirgeme uygulanmaz ve %10,00 RMGO; NRMGO oranına eşittir. 

2)  Ortalama DVT değerine RMGO uygulanması durumunda; yıl ortasındaki makul getiri tutarları 1+%10,00/2=1,05 
ile (yani 6 ay) indirgenerek yılbaşına çekilmeli ya da yıl ortasındaki DVT değerine %10,00 RMGO yerine %10,00/
(1+%10/2)=%9,52 NRMGO uygulanmalıdır. 

3) Kapanış DVT değerine RMGO uygulanması durumunda; yılsonundaki makul getiri tutarları 1+%10,00=1,10 ile 
(yani 12 ay) indirgenerek yılbaşına çekilmeli ya da yıl ortasındaki DVT değerine %10,00 RMGO yerine doğrudan 
%10,00/(1+%10)=%9,09 NRMGO uygulanmalıdır.
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 TL NBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yatırım 379,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yatırım İtfası 316,1 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0

DVT                    

Açılış 0,0 80,0 140,0 180,0 200,0 200,0 120,0 60,0 20,0

Ortalama 40,0 110,0 160,0 190,0 200,0 160,0 90,0 40,0 10,0

Kapanış 80,0 140,0 180,0 200,0 200,0 120,0 60,0 20,0 0,0

NRMGO                    

Açılış   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ortalama   9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%

Kapanış   9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

Açılışa RMGO                    

Getiri 62,9 0,0 8,0 14,0 18,0 20,0 20,0 12,0 6,0 2,0

İndirgenmiş Getiri 62,9 0,0 8,0 14,0 18,0 20,0 20,0 12,0 6,0 2,0

İtfa + Getiri 379,1 20,0 48,0 74,0 98,0 120,0 100,0 72,0 46,0 22,0

İtfa + İndirgenmiş Getiri 379,1 20,0 48,0 74,0 98,0 120,0 100,0 72,0 46,0 22,0

İç Karlılık Oranı 0,0 -80,0 -52,0 -26,0 -2,0 20,0 100,0 72,0 46,0 22,0

Ortalamaya RMGO                    

Getiri 66,1 4,0 11,0 16,0 19,0 20,0 16,0 9,0 4,0 1,0

İndirgenmiş Getiri 62,9 3,8 10,5 15,2 18,1 19,0 15,2 8,6 3,8 1,0

İtfa + Getiri 382,2 24,0 51,0 76,0 99,0 120,0 96,0 69,0 44,0 21,0

İtfa + İndirgenmiş Getiri 379,1 23,8 50,5 75,2 98,1 119,0 95,2 68,6 43,8 21,0

İç Karlılık Oranı 0,0 -76,2 -49,5 -24,8 -1,9 19,0 95,2 68,6 43,8 21,0

Kapanışa RMGO                    

Getiri 69,2 8,0 14,0 18,0 20,0 20,0 12,0 6,0 2,0 0,0

İndirgenmiş Getiri 62,9 7,3 12,7 16,4 18,2 18,2 10,9 5,5 1,8 0,0

İtfa + Getiri 385,4 28,0 54,0 78,0 100,0 120,0 92,0 66,0 42,0 20,0

İtfa + İndirgenmiş Getiri 379,1 27,3 52,7 76,4 98,2 118,2 90,9 65,5 41,8 20,0

İç Karlılık Oranı 0,0 -72,7 -47,3 -23,6 -1,8 18,2 90,9 65,5 41,8 20,0
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3 durumda da; planlanan yatırım harcamalarının NBD 379,1 TL ile itfaların + getirilerin NBD 379,1 TL eşitlenmiş, 
net nakit akımının NBD 0,0 TL ve İKO %10,00 (RMGO) olmak üzere temel finansal ilkeler sağlanmış olmaktadır.

Finansal anlamda 3 farklı RMGO modelinin de aynı NBD değerini üretmesi nedeniyle düzenlenen şirketin 
devamlılığı bağlamında modeller aralarında bir fark söz konusu değildir. 

Ancak, 

• Düzenlenen şirket açısından DVT kapanış değerine getiri uygulamak daha erken nakit girişi sağladığı için 
tercih edilebilir 

• Kullanıcı açısından DVT açılış değerine getiri uygulamak daha geç nakit çıkışına sebep olduğu için tercih 
edilebilir 

• Düzenleyici kurum açısından DVT ortalama değerine getiri uygulamak şirket ile kullanıcı arasında denge 
sağladığı için tercih edilebilir 

 nitelikte olabilir.

  NBD  Toplam  1 2  3  4  5  6  7  8  9 

Yatırım 379,1 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

İtfa 316,1 500,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0

İndirgenmiş 
Getiri

                     

Açılış 62,9 100,0 0,0 8,0 14,0 18,0 20,0 20,0 12,0 6,0 2,0

Ortalama 62,9 95,2 3,8 10,5 15,2 18,1 19,0 15,2 8,6 3,8 1,0

Kapanış 62,9 90,9 7,3 12,7 16,4 18,2 18,2 10,9 5,5 1,8 0,0

İtfa + 
İndirgenmiş 
Getiri

                     

Açılış 379,1 600,0 20,0 48,0 74,0 98,0 120,0 100,0 72,0 46,0 22,0

Ortalama 379,1 595,2 23,8 50,5 75,2 98,1 119,0 95,2 68,6 43,8 21,0

Kapanış 379,1 590,9 27,3 52,7 76,4 98,2 118,2 90,9 65,5 41,8 20,0

Net Nakit 
Akımı 

                     

Açılış 0,0 100,0 -80,0 -52,0 -26,0 -2,0 20,0 100,0 72,0 46,0 22,0

Ortalama 0,0 95,2 -76,2 -49,5 -24,8 -1,9 19,0 95,2 68,6 43,8 21,0

Kapanış 0,0 90,9 -72,7 -47,3 -23,6 -1,8 18,2 90,9 65,5 41,8 20,0

NBD eşitliği

100,0 TL/yıl planlanan yatırım 
harcamasından kaynaklanan

• DVT açılışa %10,00, 

• DVT ortalamaya %9,52

• DVT kapanışa %9,09

NRMGO uygulanması durumunda, her 
üç durumda da itfa + getiri NBD 379,1 
TL ile planlanan yatırımların NBD 379,1 
TL eşitliği sağlanmaktadır.
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Murat KOŞAR
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İşçi Sağlığı Güvenliği Yönetmeni

İŞÇİ GÜVENLİğİ VE SAğLIğINA  
2.5 YILDA 2.5 MİLYON LİRA YATIRIM

“Boğaziçi Elektrik olarak hedefimiz 2O15 yılında 1.2 milyon lira olan yatırımı, 
2O16’da en az 1.5 milyon liraya taşımak.”

Boğaziçi Elektrik 
(BEDAŞ) özelleştirme 
sürecinden bu yana 
iş ve işçi güvenliği 
alanında eğitimlere, 
ekipman yenilemeye 
hız verdi, 2.5 yılda 
yatırım 2.5 milyon 
lirayı aştı. Hedefimiz, 
2016’da bu miktarı en 
az 1.5 milyon liraya 
taşımak.

Elektrik dağıtım sektöründe iş 
sağlığı ve güvenliği çalışmaları 
özelleştirme sürecinden sonra 
ivme kazandı. İşçi güvenliği ve 
sağlığı çalışmaları kapsamında iki 
yıl içinde yatırımlar ikiye katlandı. 
2013 Ağustos’tan bu yana kişisel 
koruyucu donanımlara toplam 
yatırım 2.5 milyon lira oldu. 
Boğaziçi Elektrik olarak hedefimiz 
2015 yılında 1.2 milyon lira olan 
yatırımı, 2016’da en az 1.5 milyon 
liraya taşımak. 

Kaynak : BEDAŞ

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

2013  
(Ağustos-Aralık) 

Bin TL

2014
Bin TL

2015 
Bin TL

Kişisel Koruyucu 
Donanımlar  

550 800 1200 
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Bu kapsamda kurumumuzda 
çalışanlarımızın güvenli çalışma 
yapabilmesi için eğitim, 
kişisel koruyucu donanımlar 
(KKD), ortam güvenliği, 6331 
sayılı kanun ve ona bağlı 
yönetmeliklerin getirdiği tüm 
çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 

Yapılan yatırımlar kapsamında:

*Özelleştirme sürecinden sonra 
tüm çalışanlarımızın KKD’lerini 
yeniledik, standartlara uygun 
malzemeler alıp dağıtımını 
gerçekleştirildik.

*Özelleştirme sonrasında 
BEDAŞ’ta risk analizi çalışması 
başlattık. Araştırmayı 8 ay gibi 
kısa sürede tamamladık. Bu 
çalışmadan elde ettiğimiz verileri 
çalışması sonrasında oluşturulan 
kişisel koruyucu matrise 
aktararak, KKD’lerimizi belirledik.

*Yaptığımız bu bilimsel 
çalışma sonrası kullanılan 
kişisel koruyucu donanımların 
uluslararası standartlarda alımını 
gerçekleştirdik. Kurumumuzda 
kullanılan kişisel koruyucu 
donanımların tamamı ithal 
malzemeler olup TSE ve Avrupa 

standartlarında ürünler alınıyor 
ve personelimizin hizmetine 
sunuluyor.

* Arıza-bakım ve onarımda görev 
alan herkes için sahamızda 
daha önce kullanılmayan aleve 
dayanıklı Nomex marka iş 
kıyafetleri temin ettik. Bundan 
böyle çalışanlarımıza Fransa’dan 
ithal edilen ısıya da dayanıklı 
kumaştan imal edilmiş iş 
elbiseleri ve aynı kumaştan 
yapılmış ark başlığı veriliyor. 

*6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği 
kanunu gereği çalışanlarımıza 
tehlike sınıfına göre yıllık eğitimler 
veriyoruz. Mevzuat gereği 
vermemiz gereken temel iş 
sağlığı ve güvenliği eğitiminin 
yanı sıra teknik eğitimler de bizim 
için önem taşıyor. 

*Özelleştirme öncesinde 
sağlıklı iş kazaları kayıtları 
tutulmamaktaydı, 6331 
sayılı iş sağlığı ve güvenliği 
kanunun yürürlüğe girmesiyle 
kurumumuzda en ufak iş kazası 
tanımına uyan yaralanmalı-
yaralamasız kazalar  kayıt altına 
alındı. 

*İş güvenliğinin asıl amacının 
öncelikle ortam güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Bunun için BEDAŞ 
olarak tüm çalışanlarımızın can 
ve mal emniyetini sağlamak için 
yatırımlarımıza hız verdik. 

*Tehlikeli olan açık hücre 
sistemlerden kapalı güvenli 
modüler köşk sistemlerine 
dönüşüm projeleri de devam 
etmektedir. 

“2O16 yılı için eğitim 
programımıza diğer 

yıllardan farklı olarak 
teknisyen-tekniker 
personellerimize 

çalışma koşullarına 
göre çalışma 
sahalarında 

eğitimcilerimiz 
tarafından sahada 

eğitimler vereceğiz.”
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Boğaziçi Elektrik olarak “İşçi 
Güvenliği ve Sağlığı” alanında 
eğitimlere de özelleştirme 
sonrasında hız verdik.  Ağustos 
2015’te devreye giren Bakırköy 
Eğitim Merkezi’nde sadece 
teorik eğitim verilmiyor. 
Oluşturduğumuz “Eğitim 
Parkuru” ile çalışanlarımıza 
uygulamalı eğitimlerle 
kazanılan bilgi ve tecrübelerin 
kalıcı olmasını sağlamayı 
hedefliyoruz. 

Grafikte de görüldüğü gibi iki 
yıl içinde toplam eğitim sayıları 
neredeyse üçe katlandı, 2.8 kat 
arttı. 2013’te 3000 ile başlayan 
eğitim sayısı, 2015 sonunda 
8500’e ulaşacak. 

Adam/Saat olarak baktığımızda 
ise 2013’te 22 saat olan eğitim, 
bu sene 30 saate ulaştı. 2016 
hedefi bunu 34’e çıkarmak. 

2016 yılı için eğitim 
programımızda diğer yıllardan 
farklı olarak teknisyen/tekniker 
personellerimize çalışma 
koşullarına göre çalışma 
sahalarında eğitimcilerimiz 
tarafından sahada eğitimler 
vereceğiz. 2016 yılında 
topraklama eğitimi, elektrik-

kesme-açma eğitimlerine 
sıklaştırarak devam edeceğiz.

Eğitimlerimizin sürekliliği yıllık 
tekrarlarla sağlanıyor.  Yapılan 
eğitimlerde personellerimizde 
davranış değişikliği amaçlanıyor. 

Özelleştirme sürecinden bu 
yana iş kazaları titizlikle tespit 
edilerek SGK ya gerekli bildirimler 
yapılıyor. Eğitimler ve kullanılan 
KKD’lerle kaza oranları hızla 
azalmaktadır.  

EğİTİM SAYISI 
NEREDEYSE ÜÇE KATLANDI

 2013 2014
2015 

Sonu Hedef

Toplam Eğitim 
Sayıları

3000 8326 8500
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Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, MD, PhD, MBA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İş ve Meslek Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 

İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİNDE 
DÖNÜŞÜM 

Olağandışı durumlar dışında,  iş kazaları yüzde 98, meslek hastalıkları 
yüzde 1OO, işle ilgili hastalıklar en az yüzde 5O engellenebilir.

İŞ SAĞLIĞI YAKLAŞIMI

Günümüzde sağlıklı olmak, 
yalnızca sakatlık ve hastalık 
olmaması değil; bedenen, 
ruhen ve sosyal yönlerden 
tam bir iyilik içinde olmak 
olarak tanımlanmaktadır. 
Bunun yanında sağlık sorunları 
değişmekte, 20.yüzyılın başında 
bulaşıcı hastalıklar, yetersiz 
su, gıda ve konut koşullarına 
bağlı vakitsiz erken ölümlerle 
toplumda yaşam süresi ortalama 
40 yılken; bugün bebeklerde 
doğumsal bozukluklar, 
çocuklarda ve genç erişkinlerde 
kazalar, orta yaşta kronik 
hastalıklar ve mesleki hastalıklar, 
kanserler, ileri yaşta kalp-damar 
sistemi hastalıkları ve kanserler 

önemli sağlık sorunları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek bulaşıcı hastalıkların ve 
kolay önlenebilir nedenlerin 
görece kontrolü, gerekse 
koruyucu sağlık hizmeti ile erken 
tanı ve tedavi olanaklarının 
artması meslek hastalığı ya 
da kanser gibi ortaya çıkması 
için belirli bir zaman dilimi 
gereken sorunların görülmesini 
artırmaktadır. Elbette bu 
hastalıklar için etyolojik 
etkenlerin de katlanarak arttığı 
düşünüldüğünde, giderek 
daha fazla sayıda kişinin 
benzer sorunlarla karşılaşması 
kaçınılmazdır. 

“İş Sağlığı” Uluslararası Çalışma 
Örgütü ve Dünya Sağlık 

Örgütünün 1951’de yaptığı ortak 
tanıma göre, bütün mesleklerde 
çalışanların bedensel,  ruhsal, 
sosyal iyilik hallerinin korunması, 
geliştirilmesi, en üst düzeyde 
sürdürülmesi, işin insana, 
çalışanın kendi işine uyumunun 
sağlanmasına yönelik organize 
çalışmalardır. 

İş Sağlığı çalışanın sağlıklı 
durumunu koruma, geliştirme, 
esenlendirme ve rehabilitasyon 
çalışmalarını kapsar. Strateji 
olarak birincil korumada ikame, 
işe giriş muayenesi, proaktif 
yaklaşımı; ikincil korumada 
erken tanı ve tedavi, periyodik 
muayeneyi; üçüncül korumada 
iş/yer değişimi, iş göremezlik, 
reaktif yaklaşımı kullanır.
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İşyerinde sağlığa etkili etmenler 
fiziksel, kimyasal, biyolojik, 
ergonomik, psikososyal ortam 
faktörleri ile yaş, cinsiyet, sağlık 
durumu, beslenme, genetik yapı 
gibi bireysel faktörlerdir. Çalışma 
ortamında yer alan bu etmenler 
iş kazaları, meslek hastalıkları 
ve işle ilgili hastalıkların ortaya 
çıkmasında doğrudan veya dolaylı 
olarak etkilidir. İşle ilgili sağlık 
sorunları olarak adlandırılabilecek 
bu üç sağlık sorunu toplum 
sağlığı sorunu olarak tıbbi, sosyal 
sigorta sorunu olarak ekonomik 
ve hukuki, çalışma yaşamı ve 
kişiyi olumsuz yönde etkileyerek 
sosyal sonuçlar ile karşımıza 
çıkmaktadır. Üstelik iş kazalarının 
olağandışı durumlar dışında 
%98, meslek hastalıklarının 
%100, işle ilgili hastalıkların 
en az %50 engellenebileceği 
düşünüldüğünde Dünya Sağlık 
Örgütünce tanımlanan “önemli 

sağlık sorunu” ölçütlerinin 
tamamını da işle ilgili sağlık 
sorunlarının karşıladığı açıkça 
görülmektedir.

İŞLE İLİŞKİLİ MORBİDİTE VE 
MORTALİTE

Dünyada her 

yıl yaklaşık 270 

milyon çalışan iş 

kazasına, 160 milyon 

çalışan ise meslek 

hastalıklarına maruz 

kalmakta, 2 milyon 

200 bin işçi yaşamını 

kaybetmektedir.

Avrupa’da her yıl iş kazaları/
meslek hastalıkları sonucunda; 
5500 kişi hayatını kaybetmekte, 
75 000 kişi sürekli çalışamaz 
duruma gelmekte 149 milyon 
iş günü ve 20 milyar EU kayıp 
ortaya çıkmaktadır.

Yazının haırlandığı sıradaki 
mevcut en güncel Türkiye’de 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) 2013 sayılarına göre 
191 389 iş kazası, 371 
meslek hastalığı, 1360 ölüm 
gerçekleşmiştir. Ancak burada 
meslek hastalıklarının olması 
gerekenin çok altında olduğunu 
vurgulamak gerekir, bunun 
yanında meslek hastalığı 
olarak ifade edilen sayının SGK 
tarafından mevzuata dayalı 
işlemleri tamamlanmış kişiler 
olduğunun da bilinmesi gerekir.
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İŞ SAĞLIĞINDA DEĞİŞİM VE 
DÖNÜŞÜM

Dünyada Hipokrat’ın hastalıkları 
hava, su ve çevre ilişkilendirmesi 
ile başlayan İş Sağlığı süreci, 
sonralarında Sokrates, Platon, 
Aristo gibi düşünürlerin 
zanaatkarların sağlık sorunları 
ile ilgilenmesine, nihayetinde 
Ramazzini’nin çalışanların sağlık 
sorunlarını öncelemesine değin 
uzun aşama kat etmiştir. 

Buharlı makinelerin keşfi 
ile 18.yüzyıl sonuna doğru 
değişmeye başlayan çalışma 
biçimleri ve endüstriyel üretim 
20.yüzyıl sonlarında başat üretim 
biçimi olmuş ve süreçte kaba 
makineler ile tarımsal üretimde 
çalışanlar, endüstriyel üretime 
doğru yer değiştirmiş, önceleri 
çalışanın iş gücünü kaybetmemek 
için alınan önlemler giderek 
çalışanın sağlığının korunmasına, 
hatta geliştirilmesine değin 
uzanmıştır. 

Elbette süreç tüm dünyada 
aynı biçimde yaşanmamış, kimi 
ülkelerde çalışanlar oldukça 
güçlü haklara ve sağlıklı çalışma 
koşullarına sahip olmuşken, kimi 
ülkelerde çalışanların sağlıksız 
ve güvenliksiz çalışma koşulları 
devam etmiştir, halen de 
etmektedir.

Ülkemizde ise 18. ve 19. 
yüzyılda Kütahya Seramik 
İşçileri-Fincancılar Sözleşmesi, 
Zonguldak Maden İşçileri-Dilaver 
Paşa Nizamnamesi örnekleri iş 
sağlığı ve güvenliği alanındaki 
öncü toplu sözleşme ve çalışma 
koşullarına ilişkin uygulamalar 
arasındayken, alanın temeli 1930 
yılında çıkan Umumi Hıfzıssıhha 

Yasasında yer alan İşçiler 
Hıfzıssıhhası, 1936 tarihli İş Yasası 
ile şekillenmeye başlamış, 1964 
tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ve 1973 tarihli İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Tüzüğü ile pek çok 
iş kolu için sigorta kapsamı ve 
çalışma koşulları belirlenmiştir. 
2003 yılında çıkan 4857 Sayılı 
İş Yasası ve 2012 yılında çıkan 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası ile alan mevcut biçimini 
almıştır.

6331 sayılı yasa ve ilgili 
yönetmeliklerin ana unsurları 
aşağıda yer almaktadır.

• Tüm çalışanlar iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamındadır,

• Risk değerlendirmesi temelli 
proaktif yaklaşıma öncelik 
verilmiştir,

• İSG Profesyonelleri (İşyeri 
Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, 
İşyeri Sağlık Elemanı) görev 
tanımları ve çalışma süreleri 
yeniden düzenlenmiştir,

• Alternatifli hizmet modelleri 
(işverenin İSG profesyoneli 
istihdamı, bireysel çalışma, 
ortak sağlık ve güvenlik 
birimleri) getirilmiştir,

• Acil durumlarda çalışmaktan 
kaçınma durumu söz 
konusudur,

• Kurul ve kararlarda çalışan 
katılımı aranmaktadır,

• Hazırlıklı olma, toplu 
koruma öncelikli yaklaşım 
öncelenmektedir, 

• Küçük işletmelerde iş sağlığı 
ve güvenliği için devlet desteği 
verilecektir.

Elbette tek bir yasa ile alanın 
tüm sorunlarını çözmek, tüm 
gereksinimlerin karşılanmasını 
beklemek olanaklı değildir. 
Ancak “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası”nın çıkmış olmasını 
alanın ciddi kazanımı olarak 
değerlendirmek; alt mevzuatların 
ve yürütümde karşılaşılan 
güçlüklerin akılcı biçimde 
değerlendirilmesi ile ivedilikle 
güncellemeler ile yasanın 
bileşenlerinin uygulamaya 
sokulmasını sağlamak, 
süreğen değerlendirmeler 
ve düzenlemeler ile alanın 
geliştirmek gereklidir.

Türkiye’de İSG aktörleri olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Kamu Kurumları, 
Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Sendikalar, 
Yetkilendirilmiş Eğitim ve Hizmet 
Kurumları, Hizmet kullanıcı 
İşyerleri ve en önemlisi Çalışanlar 
bulunmaktadır.

“KÜÇÜK İŞLETMELERDE İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİ İÇİN  
DEVLET DESTEğİ VERİLEcEKTİR.”

“Ülkemizde 
İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
alanı için iki 
ana strateji 
dokümanı 

bulunuyor.” 
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BUNDAN SONRA NE 
OLACAK ?

2015 sonu itibarı ile gelinen 
durumda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasasının çıktığı, yeterli insan 
gücünün olduğu ve toplumun 
büyük bir bölümünün de risk 
grubu yani çalışanlar olduğunu 
düşünüldüğünde bu aşamadan 
sonrasına, geleceğe bakmak 
gerekmektedir. Ülkemizde İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanı için 
iki ana strateji dokümanı söz 
konusudur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Politika Belgesinde 
aşağıda yer alan hedefler 
belirlenmiştir.

• İSG Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesi ve ilgili mevzuat 
çalışmalarının tamamlanması

• Yeni mevzuatın uygulanmasını 
sağlamak amacıyla ilgili 
tarafların ve kamuoyunun   
bilgilendirilmesi ve tanıtım  
faaliyetlerinin  Konsey  üyesi  
kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülmesi

• Yüz bin işçide iş kazası oranının 
%20 azaltılması

• Beklenen ancak tespit 
edilememiş meslek hastalığı 
vaka sayısı tespitinin %500 
artırılması 

• Sunulan İSG laboratuvar 
hizmetlerinin ulaştığı çalışan 
sayısının %20 artırılması

• Ulusal Konsey üyesi kurum 
ve kuruluşların yürüttükleri 
İSG proje, eğitim ve tanıtım 
faaliyetlerinin %20 artırılması

• Çalışmaların yıllık 
değerlendirilmesi

Belgede yer 
alan hedeflerin 
gerçekleşme 
durumunun nicel 
ve nitel olarak 
değerlendirilmesi 
ve eksik/
tamamlanmamış 
hedeflerin 
ivedilikle 
gerçekleştirilmesi 
yönünde 
ilerlenmelidir. 
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?????????????????????????????????????????????
????

Türkiye Cumhuriyeti 10.Kalkınma 
Planında (2014-2018) İstihdam 
ve Çalışma Hayatı başlığı altında 
aşağıda yer alan amaç ve 
hedefler belirlenmiştir.

• Toplumun tüm kesimlerine 
insana yaraşır iş fırsatlarının 
sunulduğu, işgücünün 
niteliğinin yükseltilip etkin 
kullanıldığı, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği 
şartlarının iyileştirildiği ve 
güvenceli esneklik yaklaşımının 
benimsendiği bir işgücü 
piyasasının oluşturulması temel 
amaç olarak belirlenmiştir,

Politika olarak, 

• Başta kadın ve gençler olmak 
üzere tüm kesimler için nitelikli 
istihdam,

• Kayıt dışı istihdamla etkin 
mücadele, 

• Mesleki rehberlik ve 
danışmanlık, 

• İşgücünün eğitim düzeyi 
yükseltilmesi,

• Alt işverenlik uygulamasının 
gözden geçirilmesi,

• Çalışma hayatında iş sağlığı ve 
güvenliği kültürü geliştirilmesi, 
denetim ve teşvik uygulamaları 
ile iş sağlığı ve güvenliği 
standartlarına uyum artırılması 
ve yeterli sayı ve nitelikte 
uzman personel yetiştirilmesi 
belirlenmiştir.

Özellikle son madde iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki önümüzdeki 
beş yıllık süre için doğrudan 
belirleyici olacaktır. Elbette 
çeşitli ölçütlerle planın belirtilen 
hedeflere ulaşmasının izlenmesi 
uygun olacaktır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
ALANININ OLASI RİSKLERİ

• Tüm çalışanların kapsama 
alınmasının geç olması (2016 
Temmuz),

• Bakanlık desteğinin (10’dan az 
çalışanı olan) yerlerde yalnızca 
riskli olan yerlere yapılması,

• Ulusal İSG konsey kararlarının 
yaptırım gücü olmaması,

• İş yasasında belirtilen, “Ağır 
ve tehlikeli işler” kavramının 
etkisinin kaybedilebilecek 
olması,

• Küçük işyerleri için sağlık 
güvenlik birimi kavramının 
zorunluluğunun açık 
belirtilmemesi,

• Tüm işyerlerine ulaşacak hizmet 
alt yapısının olmaması, mevcut 
hizmetlerin standardının 
olmaması, 

• Tarım işçileri için sorunların 
devam etmesi,

• İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği 
Uzmanlığı eğitimleri ve 
yetkilendirilmelerinin iş kollarına 
göre yapılmaması,

• Risklere göre İşyeri Hekimi ve 
İş Güvenliği Uzmanı çalışma 
sürelerinin kısa olması,

• İşverenler tarafından bireysel 
hizmet alma yerine Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimlerinden 
almanın tercih edilmesi,

• Surveyans / izlem sistemi 
yetersizliği.

KISITLILIKLAR

• İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kültürünün yeterli olmaması 
(İşveren / İşçi),

• İş Sağlığı ve Güvenliği 
kaynaklarının yeterli olmaması,

• İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği 
Uzmanı niceliğinde hızlı artış 
yaşanırken, niteliğin aynı 
oranda artmaması,

• Denetim altyapısı ve 
insangücünün yeterli olmaması.

OLUMLU DURUMLAR 

• Yasanın bağlayıcılığı ve 
zorlayıcılığı,

• Konunun Kamu / Üniversite / 
STK tarafından sahiplenilmesi,

• İş Sağlığı ve Güvenliğine artan 
ilgi, 

• İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği 
Uzmanlarının geniş coğrafi 
dağılımı.

SONUç

Sıralanan risklerin çokluğu, 
risklere yönelik kısıtlılıkların 
olumluluklara göre hem sayıca 
fazlalığı, hem de aşılmasının 
zaman alıcı ve çok etmenli olduğu 
düşünüldüğünde; iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki aktörlerin 
tamamının akılcı çözümler ürettiği 
ve uygulanabilir yaklaşımlara 
gereksinim olduğu görülmektedir. 

Gelinen aşamada, 
konunun en önemli 
ögesinin çalışanın sağlığı 
ve güvenliği olduğu odak 
noktasına konulduğunda, 
birlikte çözüm üretmenin, 
işle ilgili sağlık sorunlarına 
neden olan etkenlerin 
ortadan kaldırılması ve 
sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamı için alandaki tüm 
aktörler ile çalışmanın 
ve üretmenin izlenecek 
en doğru yol olduğu 
görülmektedir.

Aşağıda süreçte bu aşamadaki olası riskler ile risklere yönelik kısıtlılıklar ve 
olumlu durumlara sunulmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. Mithat Can KISACIKOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi,  
ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Araştırma Laboratuvarı’nda 
(NREL) Uzman Araştırmacı 

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ŞEBEKE 
ENTEGRASYONU
Problem mi yoksa bir fırsat mı?

"fosil yakıt tüketimini azaltmaya yönelik ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesi, 
özellikle Türkiye gibi fosil yakıtların büyük bir kısmını ithal eden ülkeler için önemli bir 
araştırma sahası oluşturmaktadır."

Dünya genelinde fosil yakıtların 
önemli bir kısmı ulaşım 
sektöründe harcanmaktadır. 
Bu sektörde dünya genelinde 
harcanmakta olan fosil yakıt 
miktarı 2010’a kıyasla 2040 
yılında %48 oranında artması 
beklenmektedir. Bundan dolayı, 
fosil yakıt tüketimini azaltmaya 
yönelik ulaşım teknolojilerinin 
geliştirilmesi, özellikle Türkiye 
gibi fosil yakıtların büyük bir 
kısmını ithal eden ülkeler 
için önemli bir araştırma 
sahası oluşturmaktadır. 
Daha da önemlisi, alternatif 
yakıtlı araçların kullanımı ve 
yaygınlaşması ile sera gazı ve 
partiküler madde gibi hava 
kirliliğine ve hastalıklara sebep 

olan emisyonların azalacağı 
düşünülmektedir. 

Elektrikli araç dendiğinde akla 
yalnızca bir araç türü geliyor gibi 
gözükse de elektrikli araç, hibrit 
araç gibi terimler esasında çok 
farklı araç türlerini içeriyorlar.  
Hibrit elektrikli araçlar (HEA), 
elektrikli araç grupları içerisinde 
en küçük batarya sistemine 
sahip olan araçlardır. Araçta 
bulunan elektrik itki sistemi 
içten yanmalı motoru (İYM) 
desteklemektedir. Dolayısı ile 
elektrik motoru yalnızca düşük 
hızlarda ve kısıtlı bir mesafede 
aracı götürebilmektedir. Yani 
HEA’ları benzinle çalışan ancak 
yakıt tüketimi çok tasarruflu olan 
araçlar olarak düşünebiliriz. 

Şebekeye bağlı hibrit elektrikli 
araçlar (ŞHEA) ise HEA’lara göre 
daha büyük bataryalara sahip 
ve şarj için şebeke elektrik 
enerjisini kullanabilen araçlardır. 
Bu araçlarda elektrik motoru 
aracı tek başına belirli bir mesafe 
götürebilmektedir. Aracın 
batarya enerjisi bittiğinde ise 
güç, İYM tarafından sağlanmakta 
ve bu şekilde sürüş menzili 
arttırılmaktadır. Elektrikli araçlar 
(EA) ise itki gücü yalnızca 
elektrik sisteminden oluşan 
fosil yakıtların kullanılmadığı ve 
dolayısıyla batarya sisteminin 
diğer kategorilerdeki araçlara 
göre daha büyük olduğu 
araçlardır. Tablo 1’de bu 
üç kategorideki araçların 
kıyaslamasını görebilirsiniz.
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Genelde ŞHEA ve EA’lar toplu 
olarak elektrikli araç olarak 
adlandırılmaktadır. EA’lar şu anki 
yüksek maliyetlerine rağmen 
mevcut ulaşım araçlarına göre 
daha çevreci, daha verimli ve fosil 
yakıtların dolum maliyetlerine göre 
çok daha düşük şarj maliyetine 
sahip araçlardır (Bkz. Tablo 1).

Günümüzde EA şarj işlemi kablolu, 
kablosuz ya da batarya değiştirme 
yöntemi ile gerçekleşebilmektedir. 
Kablolu şarj işlemi fişe takma 
olarak tanımlanabilen, iletkenlerin 

fiziksel teması ile mümkün olan 
ve günümüzde en yaygın olarak 
kullanılan şarj çeşididir. Bu şarj 
işlevi araç üstünde taşınan yerleşik 
araç şarj ünitesi (AŞÜ) ile alternatif 
akım şebekeye bağlanarak 
gerçekleştirilir. Bunun yanında 
araç, yüksek güçlü doğru akım ile 
dışarıda kurulu bir şarj istasyonu 
ile de şarj edilebilir. Bu işlem şarj 
süresini oldukça kısaltmaktadır. 
Ayrıca, araç bataryasını statik ya 
da dinamik olarak kablosuz şarj 
etmek de mümkündür. Kablolu 

sisteme göre daha yüksek yatırım 
maliyeti gerektiren bu sistemler 
kullanıcıya daha konforlu bir şarj 
opsiyonu sunmaktadırlar. Diğer bir 
şarj çeşidi ise araç bataryalarının 
tamamının ya da bir kısmının 
kullanıcı tarafından ya da otomatik 
bir sistem ile fiziksel olarak 
önceden şarj edilmiş bataryalar 
ile değiştirilmesidir. Bu işlem 
özellikle şehir içi küçük elektrikli 
araçlar ve elektrikli motosikletler 
için daha cazip ve maliyet-etkin 
bulunmaktadır. 

a Benzer fiyat aralığındaki araçlar için kıyaslanmıştır (Sırasıyla: Toyota Prius, Chevrolet Volt ve Nissan Leaf 2015 modelleri). 
Yıllık sürüş mesafesi 15.000 km, benzin fiyatı 4,43 TL/L ve elektrik birim maliyeti (KDV dahil) 0,39 TL/kWh alınmıştır. 
Değerler yaklaşık hesaplanmıştır. (Bkz. www.fueleconomy.gov)

Hibrit Elektrikli Araç 
(HEA)

Şebekeye Bağlı Hibrit 
Elektrikli Araç (ŞHEA)

Elektrikli Araç (EA)

Elektrik itki sistemi 
(Batarya-sürücü-elektrik mot.) 
boyutu

Küçük Orta Büyük

Ortalama elektrikli sürüş menzili < ~5 km ~20 – 60 km > ~100 km

İçten yanmalı motor (İYM) durumu İYM var İYM var İYM yok

Elektrik şebekesi bağlantısı Şebekeye bağlanamaz Şebekeye bağlanabilir Şebekeye bağlanabilir

100 km’de yakıt tüketimi a ~ 5.0 L ~ 2.4 L (benzin eşdeğeri) ~ 2.0 L (benzin eşdeğeri)

Ortalama senelik yakıt maliyetia ~ 3300 TL ~ 1250 TL ~ 1000 TL

TABLO I - HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
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Dünya genelinde EA’ların 
piyasa oranı hızla artmakta ve 
önümüzdeki yıllarda bu artışın 
devam edeceği öngörülmektedir. 
Türkiye’de şu anda sayıları 
çok az da olsa piyasada farklı 
EA modelleri satın alınabilir 
durumdadır. Bunun yanında, 
sayıları hızla artan elektrikli 
motosiklet kullanımı mevcuttur. 
Ülkemizde bu gelişmelerin 
yanında farklı segmentte EA 
üreticileri de çeşitli Ar-Ge 
destekleri ile kurulmaktadır. 

EA’ların şebeke entegrasyonu 
konusunda dünyada yapılan 
büyük ölçekli projelerden 
bazılarına kısa bir göz atalım. 
ABD’de 2011-2013 yılları arasında 
çoğunluğu Enerji Bakanlığı 
tarafından fonlanan, endüstri, 
araştırma kurumları ve dağıtım 
şirketlerinin de desteklediği 
‘The EV Project’ kapsamında 
18 şehre yaklaşık 13 bin halka 
açık şarj istasyonu kurulumu 
yapıldı. Bunun yanında, ABD 
Enerji Bakanlığı tarafından 2013 
yılından bu yana yürütülen ‘EV 
Everywhere’ programı da EA 
fiyatlarını 2022 yılında 2012 
model benzinli bir aracın fiyatına 
indirmeyi hedeflemektedir. Çin’de 
ise 2009-2012 yılları arasında dört 
farklı Bakanlıkca desteklenen 
‘Ten Cities-Thousands EVs’ 
programı ile 25 şehirde yerel EA 
endüstrisinin gelişmesi için farklı 
EA yaygınlaştırma metotları test 
edilmiştir. Güney Kore’de not 
etmeye değer çalışmalardan biri 
KAIST tarafından yürütülen ve 
2012 yılında tamamlanan Online 
Electic Vehicle (OLEV) dinamik 
kablosuz şarj edilebilen EA 
programı gelmektedir. 

Bu gelişmeler yanında bir çok 
ülke EA’ların şebeke üzerinde 
nasıl bir etki oluşturacağını 
araştırmaktadır. EA’ların şebeke 
üzerine etkisini anlamak için 
onların elektrik şebekesine nasıl 
bir yük olarak bağlanacağını 
anlamaya çalışalım. Türkiye 
ve Avrupa’da uygulanan IEC 
61851 standardına göre Tablo 
2’de dağıtım şebekesi bağlantı 
maksimum limitleri gösterilmiştir. 
EA’nın şebekeden çekebileceği 
güç yeterli kablolama sağlandığı 
takdirde tek-faz olarak 14,5 kW gibi 
bir değere çıkması mümkündür. 
Örnek olarak, BMW i3 7,4 kW’lık 
tek-faz bir AŞÜ taşımaktadır.  
Renault Zoe, 43 kW’a kadar üç-
faz (tek-faz, 7,4 kW) şarj imkanı 
sunarken, Opel Ampera ise 
3,3 kW tek-faz şarj limitlerine 
sahiptir. Gelişen farklı güç 
elektroniği teknolojileri ve daha 
hızlı anahtarlanabilen yarıiletken 
malzemeler sayesinde bu güç 
seviyelerinin daha da yukarılara 
çıkması ileride mümkün olacaktır. 
Bunun yanında kullanıcalara çok 
hızlı şarj imkanı sunmak adına araç 
dışı (off-board) şarj istasyonlarının 

güç mertebeleri 100 kW seviyesini 
aşmaktadır.  

Dünya genelinde yapılan 
araştırmalar, genel olarak 
EA’ların yaygınlaşması ile 
meydana gelecek enerji talebinin 
elektrik şebekesinin üretim 
ve iletim kısımlarında önemli 
bir problem oluşturmayacağı 
yönünde birleşmektedir. 
Fakat, dağıtım şebekesinde 
ise trafo aşırı yüklenmesi, 
yüksek gerilim düşümleri 
ve dengesiz yüklenme gibi 
problemlerle karşılaşılmaktadır. 
Bu problemlerin derecesi ve 
önerilen çözümler dağıtım 
şebeke yapısına göre farklılık 
arzetmektedir. Özellikle 
Türkiye’de olduğu gibi içerisinde 
çok fazla müşteriyi barındıran 
büyük dağıtım şebekelerinde 
EA’ların oluşturacağı etki ve 
yatırım maliyeti daha fazla 
olacaktır. Dağıtım işletmecileri 
tarafından akıllı ve önceden 
planlanmış bir şarj ağı yönetimi, 
EA’ların sağlıklı bir şekilde 
piyasada yaygınlaşması için 
büyük önem arz etmektedir.

ELEKTRİKLİ ARAÇ - ŞEBEKE ENTEGRASYONU

Şarj Seviyesi
Şebeke maksimum limitleri 

(gerilim,akım,güç)

Mod 1 (AA) 230 V 1-Φ
400 V 3-Φ

16 A
16 A

3,7 kW
11 kW

Mod 2 (AA) 230 V 1-Φ
400 V 3-Φ

32 A
32 A

7,4 kW
22 kW

Mod 3 (AA) 230 V 1-Φ
400 V 3-Φ

63 A
63 A

14,5 kW 
43,5 kW

Mod 4 (DA) N/A          400 A N/A     

TABLO II - IEC 61851 STANDARD ŞARJ LİMİTLERİ
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Hacettepe Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği (EEM) 
Bölümü ve EnerjiSA Başkent 
EDAŞ işbirliği ile gerçekleştirilen, 
ve 2014 Aralık ayı itibari ile 
EPDK tarafından desteklenen 
‘Dağıtıma Gömülü Sistemlerin 
Etki Analizi ve Optimizasyonu 
(DAGSİS)’ projesi kapsamında 
EA’ların dağıtım şebekesi üzerine 
etkisi Türkiye’de ilk kez saha 
verileri ile araştırılmaktadır. 
Proje kapsamında 18 adet 
BMW i3 marka EA kiralanmış ve 
Başkent EDAŞ filo bünyesinde 
kullanılmaya başlanmıştır. 
Ankara Gölbaşı bölgesinde 
pilot bir şebeke seçilmiş ve 
bu bölgenin OG-AG dağıtım 
sistemi modeli çıkarılmıştır. 
Proje kapsamında ayrıca 1 – 30 
Eylül 2014 tarihleri arasında 
Ankara Sokullu Mah. mevkiinde 
bulunan 34,5 kV/0,4 kV, 1000 
kVA’lık bir dağıtım trafosunun 
ortalama sağladığı yük miktarı 
güç kalitesi ölçüm cihazları ile 3G 
üzerinden toplanmıştır. Türkiye 
pazarında kullanılabilecek tüm 
EA’lar modellenmiş ve Ankara 
bölgesinde yaşayanların günlük 
ortalama yaptıkları mesafe 
(km) ve evlerine varış saatlerine 
ait veriler GPS takip cihazları 
yardımıyla elde edilmiştir. 

Buna göre, farklı sayılarda ve 
modellerde EA’ların dağıtım 
trafosuna farklı saatlerde ve 
batarya enerjisi durumlarında 
bağlanmaları neticesinde 
meydana gelen yüklenme eğrileri 
Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Bu eğrilerde EA’ların şebekeye 
bağlı olmadığı durumlar (mevcut 
durum) ve EA’ların farklı sayılarda 
bağlanmaları sonrası oluşan 
durumlar aynı grafik üzerinde 
gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, 
toplam mesken müşterilerinin 
%10’unun dahi EA satın alması 
durumunda dağıtım trafosu 
üzerinde bazal yüklenmeye 
oranla önemli bir yük artışı 
gerçekleşecektir. Yük artışı, daha 
fazla oranlarda EA satın alınması 
durumunda ise daha belirgin 
olmaktadır. Bu artışın trafo üzerine 
etkisi, şebekedeki bazal yüklenme 
oranı, trafonun yaşı ve coğrafi 
konumu ve EA katılım oranı gibi 
etkenlere göre değişecektir. Bu 
örnekte gösterilen trafo, hafif 
yüklenmiş olmasına rağmen 
EA’ların bağlanması ile oluşan 
tepe-yükü, dağıtım şebeke 
planlamasını etkileceyek 
boyuttadır. Trafo yüklenmesi 
yanında artan hat gerilim düşümü 
ve yüklenme oranları gibi 
olumsuz etkiler de mevcuttur. 
Ancak bu etkiler şehirlerin farklı 
mahallelerine göre değişiklik 
gösterebilir. Bu çalışmanın ilk 
sonuçlarına ait daha detaylı 
verilere referanslar kısmından 
ulaşılabilir [1]. DAGSİS projesi 2016 
yılı ilk çeyreğinde tamamlanmış 
olacaktır.

AKILLI ŞARJ YÖNETİMİ VE  
HAcETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Şekil 1- EA-şebeke 
entegrasyonunun dağıtım trafosu 
yüklenmesi üzerine etkisi.

EA oranı: %10  

EA oranı: %20  

EA oranı: %30  
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Peki EA’arın dağıtım şebekesine 
entegrasyonu neticesinde 
oluşacak problemlere nasıl 
önlem alınabilir? Bu problemleri 
akıllı şarj yönetimi ile azaltmak 
mümkündür. Gelişen haberleşme 
teknolojileri ve bu alandaki 
yatırımlar EA’lara uzaktan 
erişimi mümkün kılmaktadır. 
Ethernet, Wi-Fi ve GSM gibi farklı 
teknolojilerle şarj istasyonları 
kontrol edilebilir. Ayrıca, farklı 
fiyat tarifeleri ile kullanıcıların şarj 
işlevini gece yapmaları teşvik 
edilebilir. Bu uygulamalara örnek 
olarak, Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe kampüsünde Şekil 
2’de gösterilen iki adet şarj 
istasyonu DAGSİS projesi 
kapsamında kurulmuştur. Bu 
istasyonlardan bir tanesi ethernet 
hattı üzerinden uzaktan kontrol 
edilebilme özelliğine sahiptir. 
Bu sistem gerçek araçların 
şebeke üzerine etkisi ve akıllı şarj 
yönetimi algoritmalarının testine 
imkan tanımaktadır.  

Akıllı şarj yönetimi araçların 
sadece şebekeden şarj 
olmasını değil, kullanıcının 
izni dahilinde aynı zamanda 
şebekeye enerji satmasını da 
sağlayabilir. Bu işlem vehicle-to-
grid (V2G) olarak tanımlanıyor. 
Bunu gerçekleştirebilecek bir 
yazılım arayüz örneği Şekil 3’te 
gösterilmektedir. Kullanıcının 
herhangi bir mobil cihaz ya da 
bilgisayar üzerinden ulaşabileceği 
böyle bir arayüz, hem kullanıcının 
şarj ihtiyacını karşılayabilir 
hem de EA’yı şebekeye bedel 
karşılığı hizmet sağlayacak 
şekilde kontrol edebilir. Dağıtım 
şebekesinin her geçen gün 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 

entegrasyonu ile daha interaktif 
bir hale gelmesi yani önceden 
tek-yönlü bir yük iletimi olarak 
tanımlanırken artık enerji üreten 
bir yapıya bürünmesi EA’ların da 
bu aktif sisteme entegre olmasını 
kolaylaştıracaktır. Örnek olarak;  
evlerin çatısına, kampüslere, 
otoparklara kurulabilen güneş 
enerjisi sistemlerinin ürettiği 
gücü, EA şarj kontrolü ile 
takip etmek mümkündür. 

EA’lar akşam saatlerinde tepe 
yüklenmeyi azaltacak şekilde 
şebekeye deşarj edilebilir ya da 
herhangi bir zaman diliminde 
şebekeye kondansatör ya da 
reaktör hizmeti verebilir ve 
dağıtım şebekesine kesilen VAR 
cezalarını azaltabilir. Hacettepe 
Üniversitesi’nde tüm bu 
çalışmaların yapılabileceği bir 
mikro şebeke test laboratuvarı 
oluşturulmaktadır.

“DAğITIM ŞEBEKESİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ  
ENTEGRASYONU İLE DAHA İNTERAKTİf BİR HALE GELMESİ, EA’LARIN DA 
BU AKTİf SİSTEME ENTEGRE OLMASINI KOLAYLAŞTIRAcAKTIR.”

Şekil 2 - Fizik OG/AG Trafo binasına kurulan şarj istasyonları.

Normal Şarj 
Ünitesi

Uzaktan kontrol 
edilebilen şarj 

ünitesi

Ethernet hattı

Şekil 3 - Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen EA-şebeke yazılım arayüzü.
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Yukarıda bahsedilen konular 
dışında son yıllarda araştırılan 
ve çok daha fazla ekonomik 
potansiyel taşıyan bir diğer 
konu da vehicle-to-home (V2H) 
yani araçtan bir ya da bir kaç 
eve enerji transferi konusudur. 
Dünyada geçmiş yıllara oranla 
artan doğal afet olayları ve 
dolayısıyla meydana gelen 
büyük elektrik kesintileri dağıtım 
sisteminin kesintilere karşı 
daha dirençli (resilient) olmasını 
gerektirmektedir. Bu alanda 
EA’lar mobil olmaları dolayısı ile 
afet yerine kolaylıkla getirilebilir 
ve kritik yüklerin kesintisiz bir 
şekilde beslenmesini sağlayabilir. 
Ayrıca, evlerde bulunabilecek 
ve şebeke gittiğinde devreden 
çıkan güneş enerji sistemlerini 
tamamlayarak onların çalışmaya 
devam etmesini sağlayabilir. 
Bunun yanında, benzin ya da 
hidrojen enerjisi gibi ek kaynak 
bulunduran araçlar enerji 
besleme süresini daha da fazla 
uzatabilirler. ABD’de bu konu 

özellikle askeri uygulamalarda 
sahada kullanılmaya başlanmıştır. 
Uzak Doğu’da ise Nissan ve 
Honda, kullanıcılarına araç ile 
birlikte kullanılabilen, sırasıyla 

‘Nichicon’ ve ‘Export Power’ 
ürünlerini sunarak, kullanıcıların 
kendi evlerini elektrik kesintisi 
sırasında beslemelerini sağlamayı 
hedeflemektedir (Bkz. Şekil 4).    

Şekil 4 - Nissan Leaf ve Nichicon cihazı ile bir evin beslenmesi  
(Photo by Nissan).

İLERİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA KONULARI VE fIRSATLAR
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EA’lar her geçen gün 
yaygınlaşmakta ve bir çok ülke 
bu konuda stratejik planlarını 
teknolojik gelişmelere göre 
olgunlaştırmaktadırlar. Şu bir 
gerçek ki, EA’ların maliyetleri 
düştükçe enerji ihtiyacı dışa 
bağımlı olan ülkeler için daha 
sürdürülebilir bir ulaşım sistemi 
oluşacaktır. Türkiye’nin bu 
alanda ulusal bir stratejik plana 
ihtiyacı vardır. Önemli ihraç 
kalemlerimizden olan otomotiv 
sektörünün bu alanda uluslararası 
rekabete hazır hale gelmesi 

için hibrit ve elektrikli araçlara 
piyasada yer açılmalıdır. Bununla 
birlikte, konu sadece yerli bir 
elektrikli araç üretmek değil 
aynı zamanda gerekli teknolojik 
altyapıyı ve dağıtım sistemini 
hazır hale getirmektir. Bu konu, 
toplu bir enerji-sanayi-şebeke 
gelişimi stratejisi çerçevesinde 
ele alınmalıdır. Şüphesiz ki, bu 
yapıldığında EA’ların şebekeye 
entegrasyonu ile çok farklı iş 
modelleri ortaya çıkacaktır. Bu 
konuda dağıtım işletmecilerinin 
rolü en ön sıralarda gelmektedir.

[1] Fatih Erden, Mithat Kısacıkoğlu, Ozan Güreç, “Examination of EV-Grid integration using real driving and 
transformer loading data,” ELECO, Bursa, Türkiye, Kasım 2015.

[2] Taha Üstun, Ümit Çalı, Mithat Kısacıkoğlu, “Energizing microgrids with electric vehicles during 
emergencies” IEEE INTELEC, Osaka, Japan, Oct. 2015.

[3] Honda power 9000. https://cleantechnica.com/2015/10/11/honda-power-9000-lets-ev-owners-power-
homes-grid-outages/

SONUÇ

DAHA fAZLA BİLGİ İÇİN KAYNAKLAR

“EA’ların maliyetleri 
düştükçe enerji ihtiyacı 
dışa bağımlı olan ülkeler 
için daha sürdürülebilir 

bir ulaşım sistemi 
oluşacaktır. Türkiye’nin 

bu alanda ulusal bir 
stratejik plana ihtiyacı 

vardır.” 

Yrd. Doç. Dr. Mithat Kısacıkoğlu 2O14 Nisan 
ayından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şu 
anda ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Araştırma 
Laboratuvarı’nda (NREL) uzman araştırmacı 
olarak elektrikli araç-şebeke etkileşimi 
konusunda çalışmalar yapmaktadır. Elektrikli 
araçlar konusunda ABD ve Türkiye’de üniversite 
ve devlet kurumlarında 10 yıldan fazla bir 
tecrübeye sahiptir. 

Photo by Mithat Kısacıkoğlu / NREL 35129
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Mobil Ekip Arıza Yönetim Sistemi
ERP Entegrasyonu
MBS, Abone.net, ABYS Entegrasyonları
IVR Entegrasyonları
CBS Entegrasyonları
Özelleştirilmiş Panolar
AAcil Olay Yönetim Sistemi
Ses Kayıt CRM Entegrasyonu 
Çağrı Merkezi Performans Yönetim Sistemi
OSOS Entegrasyonları

ERP, CBS ve Abone Yazılımları ile Entegre
Offline Çalışabilme Özelliği
CRM Entegre Konum Takibi
Kolay Kullanım
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DESMER SUNDUğU cRM ÇÖZÜMLERİYLE ŞİRKETLERİN 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRIYOR

Çağrı merkezi hizmetlerinin yanı 
sıra müşteri hizmetleri ilişkileri 
yönetimi (CRM) konusunda da 
uzmanlaşan Desmer, elektrik 
dağıtım şirketlerinin CRM 
ihtiyacını fark ederek bu alana 
yöneldi. Microsoft Dynamics CRM 
üzerinde geliştirdiği çözümler 
ile, elektrik dağıtım şirketlerine 
birçok avantaj sunan Desmer, 
AKEDAŞ, KCETAŞ, ARAS EDAŞ, 
VEDAŞ olmak üzere toplamda 4 
elektrik dağıtım şirketine CRM 
çözümleriyle katkıda bulunuyor. 

Çok sayıda müşteriye sahip olan 
elektrik dağıtım şirketleri, her 
müşteri ile ilgili bilgi depolamak 
durumunda kalıyor. Özellikle 
doğu bölgelerinde bulunan 
elektrik dağıtım şirketlerine bir 
de sert doğa koşulları olan geniş 
coğrafyalarda hizmet verme 
dezavantajı ekleniyor. Aynı 
zamanda tüm şirketler hızlı ve 
güvenilir hizmet vermek, müşteri 
memnuniyetini yükseltebilmek 
için saha ekiplerini daha iyi 
yönetebilmek ve verimliliği 
arttırmak istiyor. 

“Gelişen teknoloji ile farklı kanallardan gelen bildirimleri ve şikayetleri, 
mobil kullanıma da uyumlu tek bir cRM platformu üzerinden 
yönetebilmek artık ayırt edici bir özellik haline geldi.”

“Desmer, AKEDAŞ, 
KcETAŞ, ARAS 

EDAŞ, VEDAŞ olmak 
üzere toplamda 

4 elektrik dağıtım 
şirketine cRM 
çözümleriyle 

katkıda bulunuyor.”
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BİLDİRİMLER TEK MERKEZDE TOPLANIYOR,  
SİSTEM HEP GÜNcEL KALIYOR

KURULAN TEKNOLOJİNİN DİğER UYGULAMALARA ENTEGRE 
OLMASI ÖNEMLİ

“Bildirimler tek 

merkezde toplanıyor, 

şirketler, müşteriler 

hangi kanaldan iletişime 

geçerse geçsin bir 

dahaki iletişiminde 

takibini yapabiliyor, 

talebinin hangi aşamada 

olduğunu öğrenebiliyor.”

Desmer, bu ihtiyaçlar dâhilinde 
ürettiği çözümler hakkına bilgi 
verdi. Her ile hatta ilçeye özel 
olan arıza hatlarının tamamı 
birleştirildi ve bildirimlerin 
çağrı merkezi üzerinden 
alınması sağlandı. Kompleks 
iş akışları, Microsoft Dynamics 
2015 kullanılarak merkezi hale 
getirildi. Arıza onarım bakım 
ekiplerinin (AOB) tabletleri için 
Microsoft Dynamics 2015, MBS, 
Abone Yazılımı, CBS ve ERP ile 
entegre ve offline desteği olan 
bir tablet uygulamasını android 
üzerinde geliştirildi. Bu sayede 
her bölgedeki AOB ekiplerinin 
tabletlerine canlı olarak 20 

Desmer, gelişen teknoloji ile farklı 
kanallardan gelen bildirimleri ve 
şikayetleri, mobil kullanıma da 
uyumlu tek bir CRM platformu 
üzerinden yönetebiliyor olmanın 
artık ayırt edici bir özellik haline 
geldiğine dikkat çekiyor. Yeni 
kurulacak olan teknolojinin kurum 
bünyesinde kullanılan diğer 
uygulamalar ile entegre olması, 
işlemleri kayıt altına alması, 
görevlendirmeye olanak tanıması, 
raporlama yapması, harita ve 
konum verisi içermesi (GIS 
Entegrasyonu), mobil kullanıma 
uyumlu olması ve tüm bilgileri 
dasboard’da gösterebilmesi de 
belirtiliyor. 

saniye içinde görevlendirme 
yapılması sağlandı. Ekipler iş 
emrini aldıktan sonra offline 
olarak tablet üzerinde işlemlerini 
gerçekleştirebilme, çalışan 
personel, ekip bilgisi, onarım 
için kendi koltuk ambarından 
kullandığı malzemeyi sisteme 
girebilme imkanına sahip oldu. 
Online olunduğu zaman CRM 
üzerine işlenen bu bilgiler 
sistemin güncel kalmasını sağladı.

Aynı zamanda EPDK Hizmet 
Kalitesi Yönetmeliğinde yer alan 
raporların sistem tarafından 
otomatik olarak üretilmesi özelliği 
geliştirildi.



5O

Farklı kanallardan gelen telefon, 
web, sosyal medya, e-posta, 
sesli mesaj, yüz yüze yoluyla 
yapılan bildirim, şikayet ve 
talepler de Microsoft Dynamics 
CRM 2015’te toplandı. Gelen 
bildirimlerin, müşteri ilişkileri 
biriminin kontrolünde, şirket 
içinde ilgili coğrafi bölgedeki 
birimlere aktarılması sağlandı. 
Bildirimler tek merkezde 
toplandığı için şirketler müşteriler 
hangi kanaldan iletişime geçerse 
geçsin bir dahaki iletişimde 
takibini yapabilir, talebinin hangi 
aşamada olduğunu öğrenebilir 
hale geldi. Bu sisteme; konusuna, 
lokasyona, ekibe göre farklı 

tipteki bildirimlerin zamanları ve 
verimliliklerinin raporlanabilmesi 
özelliği eklendi.

Çağrı Merkezi bileşenlerinden 
IVR ve ses kayıt özellikleri de 
Microsoft Dynamics CRM 2015 
ile entegre edildi. Açılan bir çağrı 
kaydının otomatik olarak CRM 
üzerinde ses kayıt ile eşleşmesi 
sağlandı. Bu sayede ayrı bir 
sistemden ses kaydını arama 
zorluğu ortadan kaldırıldı. 

Anlık ve planlı kesintiler de CRM 
içinden yönetilebilir hale geldi. 
Belirtilen bir kesintinin adres 
bilgisinin CRM üzerinde kayıt 

altına alınmasının ardından 
aynı bölgeden arayan başka 
bir müşteriye IVR üzerinden 
tanımlanıp CRM üzerindeki 
anonsların dinletilebilmesi 
özelliği geliştirildi. Planlı kesintiler 
için ayrıca müşterilere yasal 
süre olan 48 saat öncesinden 
bilgi gönderilmesi uygulaması 
CRM üzerinde etkinleştirildi. 
Microsoft Dynamics CRM’in yeni 
eklenen Parature, FieldOne(F1) 
ve FantasySales Team gibi, 
firma bünyesindeki satış, saha 
ve destek gibi çeşitli ekiplerin 
performans ölçüm ve artışına 
yönelik güncel teknolojilerin de 
uygulanabildiği kaydedildi.

SES KAYITLARI OTOMATİK OLARAK EŞLENİYOR

MEMNUNİYET VE TASARRUf BİR ARADA 

Bu çözümler sayesinde şirketlerin 
kanallarını ve ekiplerini tek bir 
merkezden yürütebileceği, 
raporlamaları için harcadığı 
süreden tasarruf edeceği, IVR 
ve anons sistemleri ile müşteri 
memnuniyetini arttıracağı, 
ekiplerinin gerekli yerlere hızla 
müdahale etmesini sağlayacağı 
ve gerçekçi kayıtlar tutabileceği 
belirtildi. Tüm çalışmaların 
EPDK kurallarına uygun 
gerçekleştirileceği ifade edildi.





“Her yıl dünyada tüketilen enerjinin yüzde 2,5’i bilgisayar, laptop ve 
cep telefonu gibi bilgi işlem cihazları tarafından tüketiliyor”

KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI VE  
SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) ile Bilgi 
Güvenliği Derneği (BGD) 
işbirliği ile düzenlenen 
“Kritik Enerji Altyapılarının 
Korunması ve Siber 
Güvenlik Sempozyumu” 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Sempozyuma, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu gibi kamu 
kurumları, STK’lar ve özel 
sektör temsilcileri katılım 
sağladı. 

Kritik Enerji Altyapılarının 
Korunması ve Siber Güvenlik 
Sempozyumu açılışında konuşan 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü 
Münib Karakılıç, siber güvenlik 
önlemlerinin bundan 35 yıl önce 
sadece savunma sanayisinde 
akla geldiğini hatırlatarak, 
“Bugün siber güvenlik enerji ve 
endüstri sektörünün ayrılmaz 
parçalarından. Her yıl dünyada 
tüketilen enerjinin yüzde 2,5’i 

bilgisayar, laptop ve cep telefonu 
gibi bilgi işlem cihazları tarafından 
tüketiliyor” dedi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TEDAŞ) Genel Müdürü Mükremin 
Çepni ise konuşmasında siber 
güvenlik önlemlerinin yanı sıra 
enerji sektöründeki altyapıların 
fiziksel olarak da korunmasının 
gerekliliğine ve önemine işaret 
etti. 

Münib Karakılıç Mükremin Çepni

ETKİNLİKLER
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“AKILLI ŞEBEKE YATIRIMLARI ARTAcAK”

“SİBER GÜVENLİKTE MİLLİ ÇÖZÜMLER KULLANILMALI”

ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel de 2016-2020 dönemini 
kapsayacak uygulama 
döneminde şebekeye yapılacak 
teknoloji yatırımının 20 milyar 
lirayı bulacağını ve bu miktarın 
çok önemli bir kısmının akıllı 
şebekelere ayrılması gerektiğini 
vurguladı. 

Akıllı şebekelerin yurtiçindeki 
kapasitesinin tespit edilmesi 
için bir yol haritası hazırlandığını 
söyleyen Yüksel, bu çalışmanın 
sonuçlarının kamuoyu ile 
paylaşılacağını aktardı.

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Hamdi Atalay sempozyumda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’de 
siber güvenlik endüstrisi 
oluşturulması yönünde 
faaliyetlerinin sürdüğünü ve 
bunun Türkiye için büyük bir 
kazanım olduğunu belirtti.

Kritik altyapılarda tehditlerin 
çok fazla olduğunu vurgulayan 
Atalay, kritik altyapılara yapılan 
siber güvenlik saldırılarının 
ülkeler arasında savaş nedeni 
olarak sayıldığını ifade etti. 
Atalay, kritik altyapıların günlük 
hayatın da her yönünü etkilediğini 
anlatarak, “Enerji sektöründeki 
şirketlerde genelde SCADA 
sistemleri kullanılıyor fakat 
bu sistemler neredeyse 50 yıl 
öncesine ait. Yani bugünün 
tehditlerine oldukça açıklar. 
Bu sistemlerin yenilenmesi ve 
çözümlerin sağlanması gerekiyor. 
Siber güvenlikte milli çözümler 
olmadığı sürece kendinizi yüzde 
100 güvenli hissedemezsiniz” 
şeklinde konuştu. 

Ahmet Hamdi Atalay

Uğur Yüksel

“2O16-2O2O dönemini 

kapsayacak uygulama 

döneminde şebekeye 

yapılacak yatırımlar  

2O milyar lirayı bulacak 

ve bu miktarın çok 

önemli bir kısmının akıllı 

şebeke yatırımlarına 

ayrılması gerekecek”

“Siber 
güvenlikte 

milli çözümler 
olmadığı sürece 

kendinizi  
yüzde 1OO 

güvenli 
hissedemezsiniz”
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 EPDK BAŞKANI MUSTAfA YILMAZ:  
“AR-GE’YE YAPILAN HARcAMA TÜRKİYE’NİN GELEcEğİNE YAPILIR” 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) ve Türkiye 
Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin 
(GAZBİR) birlikte düzenlediği 
Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nın 
ikincisi gerçekleştirildi. Çalıştayda 
konuşan EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, “Ar-Ge alanında atılan 
her adım, yapılan her harcama 

Türkiye’nin geleceğine yapılan 
yatırım olarak görülmelidir” dedi.

ELDER ve GAZBİR’in birlikte 
düzenlediği Enerjide Ar-Ge 
Çalıştayı’nın ikincisi Ankara’da 
gerçekleştirildi. Elektrik ve 
doğal gaz dağıtım şirketleri ile 
üniversiteler, teknokentler, sivil 

toplum kuruluşları, özel şirketler 
ve kamuyu bir araya getiren 
çalıştayın açılışında konuşan 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
Türkiye büyüdükçe doğalgaz ve 
elektrik kullanımının da doğru 
orantılı olarak arttığına işaret 
ederek, şunları söyledi.

“Bu durum yeni taleplerin 
karşılanabilmesi, yeni şebekelerin 
yapılabilmesi için daha fazla 
çaba sarf etmemizi gerektiriyor. 
Araştırma ve geliştirmeye 
verebilecek imkânlar ise zorunlu 
olarak bağlantı taleplerine ve 
yenileme yatırımlarına ayrılıyor. 
Ancak ülkemizin gelişmesi ile 
birlikte dağıtım sisteminin de 
daha iyi bir sisteme ulaşması, yani 
büyürken gelişmesi, gelişirken 
etkin bir sisteme dönüşmesini 
sağlayabileceğimize inanıyorum” 
diye konuştu.

2. ENERJİ’DE AR-GE ÇALIŞTAYI  
BÜYÜK İLGİYLE GERÇEKLEŞTİ
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ELDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ceyhan Saldanlı, 
enerji sektörünün üzerinde en 
fazla Ar-Ge çalışması yapılan 
alanlardan birisi olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin Ar-Ge konusunda hızla 
ilerlediğini kaydeden Saldanlı, 
önde gelen ülkeler arasına girme 
hedefi doğrultusunda Ar-Ge’nin 
önemine dikkat çekti.

EDPK’nın Ar-Ge çalışmalarına 
önem verdiğine işaret eden 
Saldanlı, Avrupa’da iki tane 
düzenleyici kurumun Ar-Ge’ye bu 
derece önem verdiğini, birisinin 
EPDK olduğunu belirtti.  Bugün 
ELDER’in uluslararası kaynakları 
kullanarak iki tane Ar-Ge projesi 
yürüttüğünü dile getiren Saldanlı,  
“Biz bugün birlik olduğumuz 
sürece başarılı olacağımızdan 
şüphemiz yoktur. Herkes bu 
konuda elinden geleni yapmalıdır. 
Bu salonun heyecanı bu konudaki 
kararlılığı göstermektedir” dedi.

“Akıllı Şebeke Pilot Projeleri 
Ön Sırada”

Yılmaz, EPDK olarak Ar-Ge 
alanındaki çalışmalara önem 
verdiklerini belirterek, “Elektrik 
ve gaz dağıtım şirketlerinin 
oluşturduğu dernekler tarafından 
hazırlanması çok önemli. Farklı 
alanlarda da olsa birlikte sinerji 
oluşturulmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz” dedi. 

Türkiye’nin elektrik ve doğalgaz 
dağıtım sistemi altyapısının 

uluslararası kalite standartları 
düzeyine ulaştırılması hedefinde 
olduklarını belirten Yılmaz, 
“Elektrik dağıtım sektörü ile ilgili 
Ar-Ge projeleri ele alındığında 
sistemin gelişmesi için kaçınılmaz 
olan akıllı şebeke uygulamalarına 
dönük pilot projeler ön sıralarda 
yer alıyor. Ayrıca insansız hava 
araçlarının işletmede kullanılması, 
akıllı şehir-akıllı pilot bölge 
uygulaması gibi teknik konular 
olduğu gibi, göç yolları üzerindeki 
tesislerle ilgili kuşların ve 

tesislerin korunmasına yönelik 
sosyal sorumluluk projelerini 
görmek de bizi mutlu ediyor” diye 
konuştu. 

Geçtiğimiz dönemde kabul edilen 
tüm projelerin yaklaşık maliyeti 
33 milyon lira iken, bugün toplam 
Ar-Ge proje büyüklüğünün 
yaklaşık 48 milyon liraya ulaştığını 
kaydeden EPDK Başkanı Yılmaz, 
“Proje kabul oranlarındaki 
artış eğiliminin önümüzdeki 
dönemlerde de süreceğine 
inancım tam” diye konuştu.

EPDK BAŞKANI YILMAZ:  
“PROJELERİN TOPLAM MALİYETİ YAKLAŞIK 48 MİLYON LİRAYA ULAŞTI”

ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ceyhan Saldanlı:  
“ELDER, uluslararası kaynakları kullanarak 
iki tane Ar-Ge projesi yürütüyor.”



GAZBİR BAŞKANI YAŞAR ARSLAN:
“ORTAK AR-GE PROJELERİ GELİŞTİREBİLMEK TEMEL 
HEDEfİMİZ”

GAZBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Arslan,  EPDK’nın 
2011 yılında aldığı kararlar 
sonucunda dağıtım sektörünün 

Ar-Ge çalışmalarına başladığını 
aktararak Ar-Ge çalışmalarına 
bu yıl ivme kazandırarak devam 
edileceğini söyledi. Sektör için en 

önemli konunun ‘sürdürülebilirlik’ 
olduğunun altını çizen Arslan, 
“Türkiye’deki Ar-Ge harcamaları 
son dönemde kişi başı 50 dolardan 
200 dolara kadar yükseldi. Ar-Ge 
ve inovasyonun ne kadar önemli 
olduğunu hükümetimiz ortaya 
çıkardı. Doğalgaz sektöründe 
müteahhitlikte kısa sürede yüzde 
100 yerli duruma gelindi. Ürün 
temini konusunda ise yapılan 
çalışmalarla da yüzde 70 yerlilik 
seviyesine geldik” diye konuştu.

Arslan, doğalgaz sektöründe 
mevcut durumda yeni tarife 
dönemine girmiş 46 şirketin 
yıllık 4,5 milyon lira seviyesinde 
Ar-Ge bütçesi bulunduğunu 
vurgulayarak, bu seviyenin yeterli 
olmadığını ancak önümüzdeki 
dönemde bir Ar-Ge kültürünün 
oluşturulması ile daha iyi şeyler 
yaşanacağını kaydetti.

2. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,ELDER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyhan Saldanlı ve GAZBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Arslan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

56



Enerji’de Ar-Ge Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen ‘Elektrik ve Doğalgaz 
Dağıtım Sektörlerinde Kısa Dönem Ar-Ge Öncelikleri’ başlıklı panelde 
konuşan EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Hacı Ulutaş, dağıtım sektöründe 
ufku değiştirebilecek projelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

“DAğITIM SEKTÖRÜNDE UfKU DEğİŞTİREBİLEcEK 
PROJELERE İHTİYAÇ VAR”

2. ENERJİ’DE AR-GE ÇALIŞTAYI PANELİ

ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen ‘Elektrik ve 
Doğalgaz Dağıtım Sektörlerinde 
Kısa Dönem Ar-Ge Öncelikleri’ 
başlıklı panel, TÜBİTAK 
Uluslararası İşbirliği Dire Başkanı 
Ulusal Koordinatörü Hakan 
Karataş, EPDK Ar-Ge Komisyon 
Başkanı Hacı Ulutaş, GAZMER 
Genel Müdür Yardımcısı Mahmut 
Raci Özkesen ve IBM Türkiye 
Enerji Sektörü Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi Serhan Yılmaz’ın 
katılımı ile gerçekleştirildi. 
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TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanı Ulusal Koordinatörü 
Hakan Karataş Ufuk 2020 
programı hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. 

7. Çerçeve Programı’nda 
Türkiye’nin performansına yönelik 
bilgi de veren Karataş, Türkiye’nin, 
1200’e yakın ortaklık sağladığı 
ve 1000’in üzerinde projeyle 
konsorsiyumların içerisinde 
yer aldığını bildirdi. Karataş, 
Türkiye’nin aynı zamanda, 200 
milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge 
finansmanını geri döndürdüğünü 
ve bu kaynağın 15 katı kadar 
büyüklükte bir proje portföyünün 
içerisinde yer aldığını bildirdi. 
Karataş, Ufuk 2020 Programı’nın 
ise, sanayi ve özel sektörün 
payının arttırılan bir program 
olduğunu aktararak bütçesinin 80 
milyar Avro olduğunu hatırlattı.

“Projelerin faydası açıkça ortaya 
konulmalı”

EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı 
Hacı Ulutaş, Türkiye’de yeniliğe 
açık bir enerji sektörünün 
bulunduğunu aktardı. EPDK Kurul 
Kararında, Türkiye’de denenmemiş 
olan yurtdışı uygulamaların ve 
sistemlerin, sisteme entegre 

edilmesine yönelik pilot projeleri 
destekleyebildiklerini belirten 
Ulutaş, projenin etkisinin doğalgaz 
veya elektrik dağıtım şirketinin 
en tepesinden en alttaki çalışan 
insana kadar görülmesi gerektiğini 
vurguladı. Ulutaş, projelerin 
faydasının açıkça gösterilmesi 
gerektiğini ifade etti. Dağıtım 
sektöründe ufku değiştirebilecek 
projelere ihtiyaç olduğunu 
kaydeden Ulutaş, doğalgaz 
dağıtım sektöründe kabul edilmiş 
ve kaçağı uzaktan tespit edebilen 
bir projeye dikkat çekti. Ulutaş, 
“Bu normal doğalgaz dağıtım işine 
farklı bir bakış açısıdır. Sonucu 
olan bir projedir ve vatandaşa 
yansıyan bir etkisi vardır” dedi. 

“İhbarların yüzde 95’i koku 
ihbarı”

GAZMER Genel Müdür Yardımcısı 
Mahmut Raci Özkesen, doğalgaz 
dağıtım şirketlerinin 2015 itibariyle 
onaylanmış Ar-Ge proje başlıkları 
arasında, boru hattı bütünsel 
yönetimi, doğalgaz iç tesisatlarında 
uzaktan gaz kaçak tespitinin de 
bulunduğunu bildirdi.  Özkesen, 
doğalgazda gelen öncelikli 
ihbarların yüzde 95’ini koku 
ihbarının oluşturduğunu ifade etti. 

“Uzaktan izleme ve yönetime 
öncelik veriyoruz”

IBM Türkiye Enerji Sektörü 
Müşteri İlişkileri Yöneticisi Serhan 
Yılmaz, “Akıllı sayaçlar kısa 
vadede hayatımıza girmeyecek 
gibi görünse de, uzaktan bütün 
varlıkların izlenmesi ve bunların 
uzaktan yönetilmesi şu anda 
da mümkün ve biz teknolojik 
anlamda Ar-Ge çalışmalarında 
bunlara öncelik veriyoruz” dedi.

“Elektriğin kaçak kullanımının 
engellenmesine yönelik projeler 
geliştirilmeli”

ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel ise, elektriğin kaçak 
kullanılması konusunun ekonomik, 
sosyal ve siyasi anlamda sonuçları 
olduğunu belirterek, belli bölgeler 
başta olmak üzere kaçağın 
önlenmesine yönelik proje 
geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Yüksel, bu alanın hem 
EPDK’nın öncelikli desteklediği 
konu başlıklarından birisi olacağını, 
hem de dağıtım şirketlerinin 
sahada oldukça fayda sağlayacağı 
alanlardan birisi olacağını kaydetti.  

UfUK 2O2O, 8O MİLYAR AVRO BÜTÇESİYLE 
KATILIMcILARINI BEKLİYOR
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Programı’nın  
bütçesi 8O 
milyon Avro
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8. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE fUARI 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) Genel Sekreteri 
Uğur Yüksel, dağıtım yapan 
firmaların, tek muhatap olarak 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunca (EPDK) denetlenmesi 
gerektiğini belirtti. Yüksel, “Özel 
sektör hem EPDK, hem Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 
hem Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından denetleniyor. 
Bu durum bir kaosa yol açıyor, 
özel sektör için görünmeyen 
maliyetlerin çıkmasına sebep 
oluyor. Burada, EPDK’nın tek 
muhatap olarak denetim yapması 
lazım” dedi.

8. Uluslararası Enerji Kongresi 
ve Fuarı kapsamındaki “Elektrik 
Dağıtımında Yatırım, Tarife ve 
Denetimler” konulu oturumda 
elektrik sektörünün sorunları 
masaya yatırıldı.  Oturumda 

konuşan ELDER Genel Sekreteri 
Uğur Yüksel, elektrik dağıtımında 
yeni uygulama döneminde başta 
teknoloji ve şebeke iyileştirmeleri 
olmak üzere ciddi yatırım 
bütçelerine ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin konjonktürel 
yapısından dolayı yatırımların 
finansmanlarının, özel sektör 
açısından giderek zorlaştığını 
aktaran Yüksel, elektrik dağıtım 
şirketlerinin sürdürülebilirlik 
sorunu çektiğine dikkat çekti. 

Yüksel, ayrıca özel sektörün 
kamu hizmeti sunarken denetim 
geçireceğini göz önünde 
bulundurması gerektiğini ifade 
ederek şöyle konuştu: 

“Denetim konusunda acil olarak 
düzenlenmesi gereken bir 
konu var. O da denetimdeki üç 
başlılık. Özel sektör hem EPDK, 

hem Türkiye Elektrik Dağıtım 
AŞ (TEDAŞ) hem Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
denetleniyor. Bu durum bir 
kaosa yol açıyor, özel sektör 
için görünmeyen maliyetlerin 
çıkmasına sebep oluyor. Burada, 
EPDK’nın tek muhatap olarak 
denetim yapması lazım.”

Uğur Yüksel

ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel:
“EPDK’NIN TEK MUHATAP OLARAK DENETIM YAPMASI 
LAZIM.”



ENERJİSA Elektrik Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar:  
“Müşterinin Kesintiye Bir Saniye Bile Tahammülü Yok”

ENERJİSA Elektrik Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü Murat 
Pınar ise, elektrik dağıtımında yeni 
bir yatırım ve iş modeli gerektiğini 
aktardı. Pınar, müşterilerin 
beklentilerinin değiştiğine dile 
getirerek, “Müşterinin bir saniye 
bile kesintiye tahammülü yok. Yeni 
dönemde beklentileri karşılamak 
için artık farklı kalite hizmetleri 
gerekecek. Sektörde artık 
denetim esaslı bir yapıdan güven 
esaslı bir yapıya doğru gidiyoruz 
ve Avrupa ile kıyaslandığında 
30 kat daha hızlı büyüyoruz. Bu 
yüzden önümüzdeki 5-10 yıla nasıl 
hazırlanacağız, bunun hesaplarını 
yapıyor olmamız lazım” dedi

Murat Pınar
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Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Dernek Müdürü cem Önal 
da, doğalgaz dağıtım sektörünün genç bir sektör olduğunu ve bu 
alanda önümüzdeki yıllarda da yatırımların süreceğini anlattı. 

“DOğALGAZDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM 1O MİLYAR 
DOLARLIK YATIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR”

Doğalgaz dağıtım sektörüne 
10 yılda 10 milyar dolar yatırım 
yapıldığını ve önümüzdeki 
dönemde de bir 10 milyar dolarlık 
yatırımın daha öngörüldüğünü 
dile getiren Önal, “Ayrıca 91 
bin kilometre şebeke yatırımı 
yapılmıştır. Toplam abone 
sayımız 11 milyon civarında. 
2030 beklentimiz ise bu rakamın 
iki katına ulaşması. Bu bizim 
için iyi bir hedef  olduğunu 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Cem Önal

Doğalgaz Dağıtım 
Sektörüne 

önümüzdeki 
dönem 

1O milyar 
dolar yatırım 
öngörülüyor 
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Sempozyumda, dağıtım sektörü özelinde “Siber Güvenlik Stratejisi ve 
Eylem Planı” oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

“SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 
OLUŞTURULMALI”

Sempozyumda, 
katılımcılarla 
“Sempozyum Sonuç 
Bildirgesi” paylaşıldı. 
Bildirgede alınan 
kararlar arasında 
aşağıdaki kararlar 
da yer aldı:
> Enerji sektörü STK’ları ile başta 
BGD olmak üzere siber güvenlik 
konusunda faaliyet gösteren 
STK’ların işbirliği arttırılmalı. Bu 
kapsamda enerji sektöründe 
bilgi güvenliği farkındalığın 
arttırılması, eğitim altyapı ve 
içeriğinin oluşturulması, sektöre 
özgü siber güvenlik politika ve 
stratejilerinin belirlenmesi ve 
çözüm süreçleri geliştirilmesi gibi 
ana başlıklarda ortak çalışma 
grupları oluşturulmalı.

> Enerji sektöründe çalışan 
personele, mutlaka temel bilgi 
güvenliği eğitimi verilmeli.

> Sürdürülebilir bir siber 
mücadele için enerji sektörünün 
tüm bileşenlerinin siber güvenlik 
farkındalığını arttıracak etkinlikler 
düzenlenmeli, çalışanların siber 
güvenlik farkındalığının dinamik 
tutulması için zaman zaman bilgi 
işlem birimlerince hatırlatma 
mesajları ve dahili tatbikatlar 
yapılmalı.

> Kritik enerji altyapılarının 
korunması çalışmalarının tüm 
enerji sektörünü içine alan 
bütüncül bir bakış açısıyla 
ele alınması ve takip edilmesi 
gerekmekte. Bunun için Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
bünyesinde enerji sektöründe 
çalışan işletmecilerin, ilgili STK’ların 
ve ilgili kamu kurumlarının 
temsilcilerinden oluşan 
“Enerji Sektörü Siber Güvenlik 

Koordinasyon Kurulu” oluşturulmalı 
ve bu kurul tarafından siber 
güvenlik çalışmaları koordine ve 
takip edilmeli.

> Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ya da EPDK tarafından 
tüm paydaşların katılımıyla enerji 
sektörüne özel “Kritik Enerji 
Altyapılarının Korunmasına 
Yönelik Politika ve Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı” hazırlanmalı.

> Kritik enerji altyapılarının 
korunması maksadıyla kullanılan 
donanım ve yazılımların başka 
güvenlik sorunlarına yol açıp 
açmadığı ciddi bir endişe olarak 
karşımıza çıkmakta. Bu endişenin 
bertaraf edilebilmesi için gerek 
donanım gerek yazılım alanında 
milli çözümler üretilmesinin şart 
olduğu düşünülmekte. EPDK’nın 
ar-ge desteğinin, milli çözümlerin 
geliştirilmesi yönünde arttırılarak 
devam ettirilmesi gerekmekte.



Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ile 
merkezi Belçika’da bulunan Prime Alliance akıllı 
şebeke ve sayaç uygulamaları konusunda  
“Akıllı Sayaç Çözümleri Çalıştayı”nı düzenledi. 

AKILLI SAYAÇ ÇÖZÜMLERİ ÇALIŞTAYI

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) Genel 
Sekreteri Uğur Yüksel: “Türkiye 
Akıllı Şebeke Yol Haritası’nı 
hazırlıyoruz. Bu kapsamlı 
proje tamamlanmak üzere ve 
önümüzdeki dönemlerde hayata 
geçmesini hedefliyoruz. Akıllı 
şebekeyle birlikte hem teknoloji 
yol haritasının hazırlanması 
hem de yurt içi kapasitenin 
tespit edilerek yurtiçi teknoloji 
katılımının en yüksek seviyede 
sağlanması hedefleniyor. Bundan 
sonraki süreçte akıllı şebeke 
teknolojilerine öncelik vereceğiz.” 
dedi.

Uğur Yüksel

“Akıllı şebekeyle 
birlikte hem teknoloji 

yol haritasının 
hazırlanması hem de 
yurt içi kapasitenin 

tespit edilerek 
yurtiçi teknoloji 

katılımının en yüksek 
seviyede sağlanması 

hedefleniyor.”

64



“Bugün, 
dünyada  
1O milyon  
2OO binin 
üzerinde 

PRIME sayacı 
kullanılıyor.”

Hattı Standardını’ geliştirdiğini 
aktaran Hernandez, akıllı 
şebekeler konusuna büyük 
önem verdiklerini vurguladı. 
Standardizasyonun sanayi için de 
büyük fayda sağladığını aktaran 
Hernandez, akıllı standardizasyon 
ile yeni bir çalışma alanının da 
geliştirildiğini bildirdi. Hernandez, 
bugün dünyada 10 milyon 200 
binin üzerinde PRIME sayacının 
kullanıldığını bildirdi. 

Hernandez, Türkiye’nin gelecekte 
bölgesel bir teknolojik merkez 
olacağına dikkat çekerek, “Bu 
çalıştaydan sonra başka bir 
konferans gerçekleştirmeyi teklif 
ediyorum. Teknoloji üreticileri 
de katılsın. Fikir alışverişinde 
bulunalım” dedi. Hernandez, 
Türkiye’deki sanayiciler ile de 
iletişim içinde olmayı dilediklerini 
sözlerine ekledi. 

PRIME Alliance Uluslararası 
Çalışma Grubu Direktörü Angel 
Hernandez, PRIME Alliance’ın 
kar amacı gütmeyen bir örgüt 
olduğunu bildirdi. PRIME 
Alliance’ın, ‘Dar Bant Enerji 

Çalıştayda hem dünyada bu 
konuda hangi uygulamaların yer 
aldığı görüşülürken aynı zamanda 
Türkiye’nin ihtiyaçları ve bu 
ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri 
noktasında fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

Angel Hernandez

“TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL TEKNOLOJİK MERKEZ OLAcAğINA 
İNANIYORUM”
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ELDER VE ISSA’DAN ELEKTRİK DAğITIMINDA İŞ SAğLIğI 
VE GÜVENLİğİ İÇİN ULUSLARARASI ETKİNLİK

konusu masaya yatırılacak. 
Sempozyumda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu gibi kurumların yanı sıra, 
21 elektrik dağıtım şirketi ve özel 
sektörden çok sayıda katılımcı yer 
alacak ve bilgilerini paylaşacak. 

Sempozyumda, ark riskleri ve ark 
hesaplama yöntemleri, Fransa 
dağıtım sektöründen uygulama 
örnekleri, uluslararası standartlar, 
dünyada elektrik dağıtım sektörü, 
mesleki eğitim ve sertifikasyon 
gibi konuların da yer aldığı birçok 
konu masaya yatırılacak. 

SONUç BİLDİRGESİ 
PAYLAŞILACAK

2 gün sürecek sempozyumda 
dikkat edilmesi gereken noktalar 
ve varılan sonuçlar hazırlanacak 
sonuç bildirgesi ile kamuoyu ile 
paylaşılacak. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 

Derneği (ELDER), Uluslararası 

Sosyal Güvenlik Derneği’nin 

(ISSA) işbirliğiyle 24-25 Şubat 

2016 tarihlerinde Antalya’da 

“I. Elektrik Dağıtım 

Sektöründe İş Sağlığı Ve 

Güvenliği Sempozyumu”nu 

düzenleyecek. 

Teması “Dağıtımda Yenilikçi 
Yaklaşımlar ” olarak belirlenen ve 
2 gün sürecek sempozyumda, 
dünyada enerji altında çalışma 
ve Türkiye’de uygulanabilirliği 
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“Türkiye’de de 7 milyon sokak aydınlatmasının 10 yıl içinde tamamen  
LED armatürler ile değiştirilmesi hedefleniyor.”

ENERJİ VERİMLİLİğİ İÇİN “LED” ÇÖZÜM

ELDER, elektrik tüketiminin 
azaltılmasında aydınlatma 
uygulamalarında LED 
teknolojisinin kullanımını 
artırmaya yönelik farkındalık 
oluşturmak ve teşvik etmek 
amacıyla uluslararası bir 
etkinlik düzenliyor.  7- 10 Kasım 
2016 tarihlerinde Antalya’da 
yapılacak etkinlik,  özellikle 
sokak aydınlatmalarında LED 
teknolojisindeki yenilikler, başta 
Avrupa Birliği ve ABD olmak 
üzere dünya örneklerinden 
deneyimlerin paylaşılmasını 
hedefliyor. 

Ülkemizde sokak aydınlatması 
için 7 milyon armatür bulunuyor. 
Yılda yaklaşık 4 milyar kilowaat 
saat elektrik tüketimine karşılık 
oluşan 1,1 milyar TL maliyetin 
LED dönüşümü ile yüzde 40 
oranında azaltılması hedefleniyor. 
Bu amaçla gerçekleştirilecek 
toplam yatırımın 2 milyar dolar 
seviyesinde olması öngörülüyor.

DÜNYA LED’E GEçİYOR

LED dönüşümü sadece ülkemizde 
değil tüm dünyada enerjinin 
verimli kullanılması adına atılan 
önemli bir adım. Geçtiğimiz 
Nisan ayında Los Angeles 110 
bin adet sokak aydınlatmasını 
LED armatürler ile değiştirmeyi 
hedefleyen projeyi başlatmıştı. 
Haziran 2015’de bu kez Madrid 
500 binin üzerinde sokağa 
aydınlatmasını LED’e dönüştürme 
kararı aldı. Türkiye’de de 7 milyon 
sokak aydınlatmasının 10 yıl 
içinde tamamen LED armatürler 
ile değiştirilmesi hedefleniyor. Bu 
dönüşüm dağıtım şirketlerinin 
sorumluluğunda; şirketler 
bu dönüşüm için 2 milyar 
doların üstünde bir yatırım 
gerçekleştirecekler. Kamunun 
ise yılda 500 milyon TL tasarruf 
yapması bekleniyor.

ELDER etkinliğinde elektrik 
dağıtım şirketleri ve özel sektör 

katılımcılarının yanı sıra Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
TEDAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, 
üniversiteler ve akademisyenler 
ile 21 elektrik dağıtım şirketinin 
karar vericilerinin katkı ve 
katılımları bekleniyor. Etkinlikte 
sokak aydınlatmasının tarihi 
gelişiminin de sergilenmesi 
katılımcılar için geçmişe bir 
yolculuk imkanı sağlayacak. 

“LED dönüşümü 
ile kamunun 

yılda  
5OO milyon TL 

tasarruf yapması 
bekleniyor.”



Ercan BAYSAL
Gazeteci 

YOKSULLUK VE SOSYAL TARİfE 

Hükümetin yoksulluğu azaltma çalışmaları devam ederken gözler elektrikte sosyal 
tarife konusuna çevrildi. Elektrik dağıtım sektörü daha fazla zarar etmemek için 
zam yapılmasını beklerken, dar gelirli vatandaşın gözü de hükümetten gelecek 
‘sosyal tarife’ haberinde. Sosyal tarife ile dar gelirlinin elektrik faturasının bir bölümü 
kamu tarafından karşılanacak.

Elektrik dağıtım sektörü yeni yıla 
büyük umutlarla giriyor. Şimdiden 
kur zararı 25 milyar dolara ulaşan 
sektörün 1 Ocak 2016’dan 
itibaren öncelikli beklentisi 
elektriğe zam yapılması. Çünkü 
maliyetleri giderek artıyor. 1 
Ocak 2015’te 2,2 lira olan dolar 
bugün 2,80 bandının üzerinde 
seyrediyor. Sektörde kısa vadede 
yüzde 7-8 uzun vadede ise yüzde 
15-20 oranında zam yapılması 
beklentisi hakim. Yeni elektrik 
fiyatlarının ne olacağı belirsizliğini 
korurken dar gelirlinin ‘sosyal 
tarife’ geçilmesi beklentisi ise 
64. Hükümet Programı’nın 

açıklanması ile yeniden arttı. 
Seçimler nedeniyle fren yapan 
sosyal tarife çalışmasının yeni 
hükümetle birlikte yeniden 
başlayacağı ifade ediliyor. Dağıtım 
şirketlerinin gündeme getirdiği 
sisteme geçilmesi halinde yeşil 
kartta olduğu gibi dar gelirlinin 
elektrik faturasının bir bölümü 
kamu tarafından karşılanacak. 
Elde ettiği gelir, belirlenen sınırın 
altında kalan dar gelirli ödediği 
faturasının bir bölümünü geri 
alabilecek. Belirlenen üç, altı veya 
yıllık dönemlerde dar gelirlinin 
faturasının bir bölümünün 
karşılanması için elektrik 

faturasını düzenli ödemesi 
gerekiyor. Türkiye genelinde 
yaklaşık 35 milyon elektrik 
abonesi bulunuyor. Türkiye 
genelinde abonelerin elektrik 
faturası için ödedikleri ortalama 
rakam ise yaklaşık 40 Türk Lirası. 
Bu rakam dar gelirlilerde 30 
liranın altına iniyor. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından 
açıklanan yeni hükümet 
programında ‘Sosyal Koruma 
ve Yoksullukla Mücadele’ başlığı 
altında yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, ihtiyacı olan herkese 
sosyal destek sunulması temel 
görev olarak değerlendiriliyor. 
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Bu kapsamda sosyal hizmet 
ve yardım kuruluşları arasında 
koordinasyon ve işbirliğinin 
artırılarak Aile Bilgi Sistemi’nin 
kurulacağı ifadeleri yer alıyor.

Yeni hükümet programında 
altı çizilen bir diğer konu ise 
sosyal transferler ve vergi 
düzenlemelerinde en yoksul 
kesimi gözeten anlayışın devam 
ettirilmesi. Sosyal tarife başta 
olmak üzere daha kapsamlı 
desteklerle yoksulluğun 
etkilerinin azaltılması mümkün. 
Türkiye bu konuda son yıllarda 
önemli mesafeler aldı. Dünya 
Bankası verilerine göre Türkiye’de 
orta sınıfın payı 2002-2011 
döneminde ikiye katlandı. Türkiye 
OECD ülkeleri arasında gelir 
dağılımını en hızlı iyileştirebilen 

ülke oldu. UNDP tarafından 
açıklanan İnsani Gelişme Endeksi 
sıralamasında ise Türkiye 2000 
yılında 158 ülke arasında 80. 
sırada iken, 2014 yılında 187 
ülke arasında 69. sıraya yükseldi. 
Bu sıralamayla Türkiye ‘yüksek 
insani gelişmişlik’ kategorisinde 
yer alıyor. Yeni hükümetin hedefi 
‘çok yüksek insani gelişmişlik’ 
grubunda yer alabilmek. 
Başbakan Davutoğlu tarafından 
açıklanan hükümet programında 
yoksulluğun azaltılması dile 
getirilirken, ekonomi yönetimi bu 
başlığın altının farklı desteklerle 
çeşitleneceğini ifade ediyor. Bu 
kapsamda dar gelirliye ucuz 
elektrik imkanı sağlayacak 
projeye yönelik çalışmaların 
da yeniden ele alınabileceği 
kaydediliyor. 

“Türkiye 
OEcD ülkeleri 
arasında gelir 

dağılımını 
en hızlı 

iyileştirebilen 
ülke oldu.”
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GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİNE DESTEK

TÜKETİcİ VE DAğITIcIYA REKLAM DESTEğİ

Sosyal tarife uygulamasına 
yönelik çalışmalar uzun süre önce 
başladı. Elektrik dağıtım şirketleri 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı yetkilileri bu konuda bir 
araya gelerek çözüm üretmeye 
çalıştı. Elektrik dağıtım şirketleri 
ile Enerji Bakanlığı bürokratlarının 
süreci netleştirmek için bir 
araya gelmesi gerekiyor. 
Seçimler nedeniyle uzun süredir 
görüşme trafiği fren yapmıştı. 
Enerji Bakanlığı mağduriyet 
seviyesinin tanımlanması ve 
gerçek ihtiyaç sahiplerinin 
belirlenmesi konusunda Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
da çalışmasını sonuçlandırmasını 
bekliyor. Dar gelirliye ucuz 
elektrik çalışmasının uygulamaya 

başlaması için destek rakamına 
ilişkin fon miktarının da 
belirlenmesi gerekiyor. Dağıtım 
şirketlerinin gündeme getirdiği 
sisteme geçilmesi halinde dar 
gelirlinin elektrik faturasının 
bir bölümü kamu tarafından 
karşılanmış olacak. Sosyal tarife 
iki yıl önce Resmi Gazete’de 
yer alan 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nda yer almıştı. 
Maliyetin alanlarına göre Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından 
ödenmesi formülü üzerinde 
duruluyor. Tarımsal sulamada 
dar gelirlinin faturasının bir 
kısmını Tarım Bakanlığı’nın 
karşılanabileceği belirtiliyor. 

Yılbaşından itibaren kurlardaki 
sert yükseliş elektrik dağıtım 
sektöründeki maliyetleri artırmış 
durumda. Zam yapılmadığı için 
de şirketlerin zararı katlanıyor. 
Enerji uzmanlarının yapmış 
olduğu hesaplamaya göre 2009 
yılının ocak ayı mesken elektrik 
tarifesi (fonlar hariç) 19.80kr/kw-
saat iken tüketici fiyat endeksi 
160.9 ve dolar kuru ise 1.54 
TL idi. 1 Eylül 2015 tarihinde 
mesken elektrik fiyatı (fonlar 
hariç) 31.05kr/kw-saat olurken, 
Ağustos TÜFE’si  260.78 ve dolar 
kuru ise 2.92 TL oldu. Buna göre 
2009 yılı Ocak ayından 2015 
Eylül ayına kadar geçen 6.5 yıllık 
dönemde meskenlerin elektrik 
fiyatları yüzde 56.7 oranında 
artarken, TÜFE yüzde 62 ve dolar 

kuru ise yüzde 90 oranında artış 
göstermiş oldu. Elektrik dağıtım 
sektörünün yaşadığı sıkıntılara 
enerji yönetimi de kayıtsız kalmış 
değil. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı başta olmak üzere Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) sektörün şikayetlerini ve 
taleplerini yakından takip ediyor. 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
da elektrik direkleri ve kira gibi 
gelirlerden hem tüketici hem 
de dağıtım şirketlerinin istifade 
etmesi gerektiğinin altını çiziyor. 
“Hem tüketici hem de dağıtım 
şirketleri kazansın” tespitini yapan  
Yılmaz, “Ciddi gelirler var, iletim 
şebekesinin dağıtım şebekesinin 
farklı telekomünikasyon 
sisteminde kullanılması gibi. Yeni 
fırsatlar teknoloji geliştikçe yeni 

gelir unsurları çıkabilir. EPDK 
olarak biz bunu çalışıyoruz. 
Şirketlere nasıl olumlu katkı 
sağlar tüketici nasıl fayda sağlar. 
Tüketiciye giden enerji fiyatına 
katkı sağlamalı” tespitini yapıyor. 

Tüm bu gelişmeler ışığında 
elektrik dağıtım sektöründe 2016 
yılı başından itibaren önemli 
değişikliklerin olacağı görünüyor. 
Yeni yılda da elektrik dağıtım 
sektörünün öncelikli gündem 
maddeleri arasında kurdan kaynaklı 
maliyet zararının en aza indirilmesi 
olacak. Kayıp kaçakla etkin 
mücadele teknolojideki gelişmeler 
ve yeni projelerlerle artarken, sosyal 
tarifede ise enerji yönetimi başta 
olmak üzere hükümetin yaklaşımı 
belirleyici olacak.
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SEDAŞ’TAN TEHLİKELİ DURUM VE RAMAK 
KALA BİLDİRİMİ İÇİN ETKİN İLETİŞİM 
UYGULAMASI

SEDAŞ “Tehlikeli Durum ve 
Ramak Kala Bildirim Sistemi’ni”, 
ucuz atlatılan olası kazaların 
habercisi bir sistem olarak 
çalışanlarca yaygın bir şekilde 
kullanılması amacıyla, 40 Noktada 
“Tehlikeli Durum ve Ramak Kala 
Bildirim” kutularının montajını 
gerçekleştirdi. Tehlikeyi işaret 
eden kırmızı renkte boyanmış 
olan kutuların üzerinde 
“Tehlikeleri bildirelim kazaları 
birlikte önleyelim” “Zamanında 
müdahale hayat kurtarır. 
Harekete Geçin” mesajları yer 
alıyor. 

İş yerlerinde montajları 
tamamlanan ve üzerlerinde 
bildirim formları da yer alan 
kırmızı renkli “Tehlikeli Durum ve 
Ramak Kala Bildirim” kutularının, 
çalışanlarca aktif olarak 
kullanılması, çalışma sahasında 
tehlike yaratan durumların 
çalışanlar tarafından görülerek 
bildirilmesi hedefleniyor. 
Ayrıca ramak kala yaşanan 
kaza olaylarının da bildirimine 
bu bildirim kutularının katkı 
sağlaması hedeflenirken, 
sorunlu kısımların tespit 
edilmesine yardımcı olacak 

önleyici sistemin bir parçası 
olarak kullanılması amaçlanıyor. 
Çalışanlar bildirimlerini gün içinde 
rastladıkları tehlikeli durum veya 
yaşadıkları ramak kala olayları 
iş bitiminde  ilk iş amirleriyle 
formlara aktararak bildirirken, yine 
ilk iş amirleri tarafından e-maille 
paylaşımlarını sağlayabilecekler. 
Bildirim formlarında, iş kazası, 
ramak kala olay ve tehlike 
bildirimlerini, çalışanların öncelikle 
kendilerinin ve iş arkadaşlarının iş 
sağlığı ve güvenliklerini güvence 
altına almak üzere yaptıklarını 
unutmamaları hatırlatılıyor.     

“SIfIR İŞ KAZASI HEDEfİYLE ÖRTÜŞEN ÇALIŞMALAR TÜM 
HIZIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR”  

SEDAŞ’ın Teknik Eğitim 
Merkezini devreye alması, iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerine 
büyük ağırlık vermesi, saha 
çalışmalarının incelenmesi ve 
kontrolü,  teknik eğitimlerle 
birlikte, iş güvenliği kişisel ve ekip 
malzemelerinde modern araçlarla 
çalışılması ve yenilik sağlanmasın 
sürdürüyor. Ayrıca, yanmaz 
kumaştan yapılan giysiler, 

enerjiye karşı uyarı cihazları, iş 
güvenliği kültüründe tehlikeli 
durum ve ramak kala olay 
bildiriminin önemi konusunda 
bilinçlendirmeye yönelik poster 
yarışması ve kurumsal iş sağlığı 
ve güvenliği filmlerinin çekimi 
de devam ediyor. 3’üncü 
şahıslardan alınan hizmetlere 
ilişkin şartnamelerin iş güvenliği 
hususlarının revize edilmesi, 

elektrik dağıtım tesislerinin 
yapımında kapalı sistem olarak 
metal muhafazalı modüler 
hücreler kullanılması, gelişen 
teknolojik imkanlar da izlenerek,  
pek çok yöntemle çalışanların 
iş kazası risklerini minimize 
etmek ve sıfır iş kazası hedefiyle 
örtüşen çalışmalar tüm hızıyla 
sürdürülüyor.  
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SEDAŞ’ın çalışanları için,  iş 
Güvenliği kültürünün ve bilincinin 
gelişmesi ve iş kazası risklerine 
dikkat çekmek, bunları önlemek 
amacıyla, eğitim materyali olarak 
kullanılmak üzere hazırladığı iş 
güvenliği konulu filmlerin çekim 
çalışmaları tamamlandı.  

Çalışanlarına iş güvenliği 
konusunda yaptığı yatırımların 
yanında, iş güvenliği eğitim 
çalışmalarına da büyük önem 
veren SEDAŞ, eğitim amaçlı 
hazırlanan 20 dakikalık kısa 
filmlerde, tehlike ve risklerin 

gösterilmesi, saha güvenliği, 
kişi güvenliği, araç güvenliği, 
bakım, iş güvenliği kıyafetlerinin 
ve malzemelerinin kullanımı, 
çalışma koşullarında iş güvenliği 
önlemlerinin alınması konularının 
ayrıntılı bir şekilde anlatılması 
ve gösterilmesini hedefliyor. 
Eğitim amaçlı hazırlanan filmlerde 
Şebeke Operasyon ekipleri 
ile, kesme-açma ve okuma 
elemanlarının, kayıp kaçak 
elemanlarının, bakım ekiplerinin 
iş güvenliği anlamında dikkat 
etmesi gereken hususlar ayrıntılı 
bir şekilde ele alınıyor.    

1551 çALIŞANIN İŞ 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 
TAMAMLANDI

Tehlike-risk kavramlarının 
anlatılmasında kullanılabilecek 
yardımcı bir eğitim aracı olarak 
tasarlanan filmlerde en yaygın 
risklere ve iş kazalarına dikkat 
çekilerek, “Dur, Düşün ve 
Harekete Geç” mesajı veriliyor. 
SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde 
her yıl yaklaşık 1551 çalışan, iş 
güvenliği eğitimine alınırken, 
yapımı gerçekleştirilen film ile 
tehlike sınıfı yüksek olan elektrik 
dağıtım sektörü çalışanlarının 
eğitimlerine olumlu katkı 
sağlanacak ve farkındalık 
kazandırılacak. Bunun yanı 
sıra, SEDAŞ bir yıl içinde 1551 
çalışanın iş güvenliği eğitimlerini 
de tamamladı.

SEDAŞ İŞ GÜVENLİğİ fİLM 
ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI



74

VEDAŞ, cOğRAfYA VE İKLİMİN YARATTIğI ÇALIŞMA 
ZORLUKLARINI İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİ İLE AŞIYOR

“PERSONELLERİMİZİN cAN GÜVENLİğİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE 
ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Elektrik dağıtım sektöründe 
saha çalışmasının en zor olduğu 
bölgelerden olan Doğu Anadolu 
Bölgesinde Van, Bitlis, Muş ve 
Hakkari illerinde faaliyetlerini 
sürdüren Vangölü Elektrik 
Dağıtım A.Ş, coğrafyanın ve 
iklimin neden olduğu çalışma 
zorluklarını sıfır kaza anlayışıyla 
aşmak için İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği (İSG) kurallarını başucu 
prensibi olarak benimsiyor.

VEDAŞ, bünyesindeki tüm 
personelin, yasal mevzuatlar 
doğrultusunda teorik ve saha 
eğitimlerini almasını sağlıyor. 
Yeni işe başlayan personeller ise 
öncelikli olarak bu eğitimlerden 
geçiriliyor. Personellerin İSG 
konusunda motivasyonunu 

artırmak için personellerin aileleri 
ile de görüşülüyor ve uzmanlarca 
aile bireylerinin sorumlulukları 
anlatılıyor. VEDAŞ, çalışmalarına 
paydaş olan yüklenici 
firmalara, işe başlamadan önce 
personellerine İSG eğitimleri 
vermelerini de zorunlu tutuyor. 

DENETİMLER, EĞİTİMLERİN 
TAMAMLAYICISI KONUMUNDA

Yasal mevzuatların yerine 
getirilmesinin haricinde, İSG 
uzmanları tarafından şebekelere 
yönelik risk değerlendirme 
araştırmaları yapılırken bir 
yandan da, bölgeye has kaza 
riskleri tespit ediliyor ve çözüm 
önerileri aylık bazda raporlanıyor. 

Bu raporlar doğrultusunda 
şebeke iyileştirilmesi yapılıyor, 
personellere teorik ve pratik 
eğitimler veriliyor ve sıfır iş 
kazası hedefine ulaşılmaya 
çalışılıyor. Denetimler, eğitimlerin 
tamamlayıcısı olarak görülüyor. 
En ücra şubelerde, birim amirleri 
ve İSG uzmanları tarafından 
haber verilmeden ani olarak 
gerçekleştirilen denetimler 
ile iş ekipmanlarının ve kişisel 
koruyucu donanımlarının 
kullanımı ve şebeke güvenliği 
denetleniyor. Eğitim ve 
denetimler ile, personellerin 
İSG kurallarını özümsemesini 
sağlamak, muhtemel tehlikelere 
karşı bilinçli, sorumlu ve tedbirli 
çalışma alışkanlığı kazanması 
amaçlanıyor.

“Personellerin İSG konusunda motivasyonunu artırmak 
için personellerin aileleri ile de görüşülüyor ve 
uzmanlarca aile bireylerinin sorumlulukları anlatılıyor.”

VEDAŞ yetkilileri, “Zor 
saha şartlarının yanında 
coğrafyanın ve iklimin 
de çalışma şartlarını 
güçleştirdiği bölgemizde, 
müşterilerimize en iyi 
hizmeti vermek için gayret 
gösteren personellerimizin 
can güvenliği her şeyin 
üzerinde önem arz 
etmektedir.” Dedi.
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kazalarının sebepleri ve korunma 
prensipleri, iş ekipmanlarının 
güvenli kullanımı ve kişisel 
koruyucu donanımlarının 
kullanılmasına yönelik bilgiler 
alan personellerin mevcut bilgileri 
güncellenerek alışkanlıkların 
pekiştirilmesi sağlandı.

VEDAŞ Eğitim Salonunda yapılan 
sunumda; bölgede yaygın olan 
kaçak kullanım yöntemlerinin 
tespiti, kaçak tutanaklarının 
tanzimi ve mevzuat bilgileri ile 
müşteri ilişkileri hakkında bilgiler 
verildi. Kaçak ile mücadelede 
sahada daha etkin bir şekilde 
mücadele etmek konusunda 
eğitim alan personellere daha 
sonra A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı 
tarafından; İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimleri verildi. Bu kapsamda; iş 

“UYGULAMALI EĞİTİM 
VERİLDİ”

Alınan teorik sınıf eğitimlerinin 
ardından VEDAŞ eğitim sahasında 
personellere uygulamalı eğitim 
verildi. Uygulamalı eğitimin 
ardından AFAD Van İl Müdürlüğü 
uzmanlarınca verilen yangınla 
mücadele, deprem ve tahliye 
eğitimlerine Şirketin tüm 
personellerinin katılımı ile eğitim 
programı son buldu. 

VEDAŞ PERSONELİNE 
‘KAYIP-KAÇAK’ EğİTİMİ
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Van İl Müdürlüğü’nde görev yapan kayıp-kaçak 
ile mücadele personeline iş sağlığı ve güvenliği, kaçak elektrik ile mücadele yöntemleri 
konularında alanında uzman kişilerce teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
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ENERJİSA 14 İLDE YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA EğİTİMİ VERİYOR

Başkent EDAŞ, 
AYEDAŞ ve Toroslar, 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda 
çalışanlarını 
bilinçlendirmek 
amacıyla 
gerçekleştirdiği 
eğitim çalışmalarını 
hız kesmeden 
sürdürüyor.
Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve 
Toroslar şirketleriyle toplam 14 
ilde elektrik dağıtım hizmeti 
veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 
en önemli önceliklerinin başında 
konumlandırdığı iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda çalışanlarını 
bilinçlendirmeye yönelik eğitim 
çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. 

“EĞİTİMLER, 3 DAĞITIM 
BÖLGESİNDE AYRI AYRI 
YAPILIYOR”

Profesyonel sertifikalı yüksekte 
çalışma eğitmenleri tarafından 
verilen eğitimler, 3 dağıtım 
bölgesinde ayrı ayrı yapılıyor. 
Çalışanların yüksekte yapılan 
çalışmaları güvenli bir şekilde 
sonuçlandırabilmeleri için gerekli 
olan metotlar anlatılıyor. Çalışma 
süreçlerinde alınması zorunlu 
eğitimler, her dağıtım şirketi 
tarafından sorumluluk alanındaki 
bütün illerde gerçekleştiriliyor.

Sektörde bir ilk olan eğitimlerde, 
her türlü çalışma alanında 
çalışma ekipmanlarının doğru 
kullanımı, bakımı ve kontrolünü 
sağlamanın yanı sıra mevcut 
tehlike ve risklere karşı farkındalık 
oluşturmak hedefleniyor. Her biri 
üç gün boyunca süren eğitimler, 
3 dağıtım bölgesinde uygulamalı 
olarak yaklaşık 2.500 çalışana 
verildi.

“Her biri üç gün boyunca süren eğitimler, 3 dağıtım bölgesinde uygulamalı olarak 
yaklaşık 2.5OO çalışana verildi.”
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ENERJİSA İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİ KAPTANLARI İLE 
GÜVENLİK İÇİN EL ELE 

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
alanındaki uygulamalarını 
“Güvenlik için El Ele” sloganıyla 
çalışanlarla yaptığı işbirliği ile 
sürdürüyor. Enerjisa’nın bu 
kapsamda dağıtım bölgelerinde 
başlattığı İSG Kaptanları 
uygulaması, süreçlere olumlu 
yansıyor. 

Saha çalışanları arasından 
yetkinlik değerlendirmeleri ile 
seçilen 125 Enerjisalı, şebeke 
operasyonlarında saha ile 

koordinasyon sağlama, İSG 
prosedürlerinin doğru ve eksiksiz 
uygulanması konularında 
sorumluluk üstleniyor. 

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Murat Pınar, Enerjisa 
çalışanlarının söz konusu 
uygulamayı sahiplenmesinden 
büyük mutluluk duyduğunu  
belirterek, “Enerjisa Dağıtım 
şirketleri olarak bizim adımıza 
çalışan ve bizim hizmetlerimizi 
kullanan herkesin hayatından, 
sağlığından ve güvenliğinden 

kendimizi sorumlu hissediyoruz. 
Bu nedenle İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda yenilikçi 
uygulamalarla süreçlerimizi 
iyileştirmeyi hedefliyoruz. 
Çalışanlarımızın bu süreçlere 
sahip çıkması bizi sevindiriyor”  
dedi. 

“Enerjisa Dağıtım şirketleri olarak bizim adımıza çalışan ve bizim 
hizmetlerimizi kullanan herkesin hayatından, sağlığından ve 
güvenliğinden kendimizi sorumlu hissediyoruz.”
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ENERJİSA’DA İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİNDEN HERKES 
SORUMLU

Başkent, AYEDAŞ ve 
Toroslar elektrik dağıtım 
bölgelerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) konusunda 
uygulamalarla süreçlerini 
yenileyen Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri’nin 
Genel Müdürü Murat 
Pınar, “İSG sadece iş 
güvenliği uzmanlarının 
sorumluluğu olarak 
değerlendirilmemelidir. 
Yeni yaklaşımımızda 
herkes İSG’den 
sorumludur. Tüm 
yöneticiler, İSG’yi işin bir 
parçası olarak görürler” 
dedi.

Yaklaşık 20 milyon nüfusa hizmet 
veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
konusunda süreçlerini yenilikçi 
uygulamalarla daha da yukarı 
taşımayı hedefliyor. Bu süreçte İSG 
Politikasını da yenileyen Enerjisa, 
İSG’nin klasik anlayışta olduğu gibi 
sadece iş güvenliği uzmanlarının 
sorumluluğu olmadığına inanıyor. 
Yeni ISG yaklaşımları hakkında 
bilgi veren Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü Murat 
Pınar “ISG tüm çalışanların ortak 
sorumluluğudur. Enerjisa Dağıtım 
Şirketlerinde tüm yöneticiler ve 
sahada bizim adımıza operasyonu 
yürüten tüm iş ortaklarımız, İSG’yi 
işlerinin ana parçalarından biri 
olarak görürler. İş güvenliği liderliği 
kapsamında tüm yöneticiler de 
periyodik İSG saha denetimine 
bizzat katılır” diye özetledi. 

Pınar ayrıca,  “Bizim adımıza 
çalışan ve bizim hizmetlerimizi 
kullanan herkesin sağlığından ve 
güvenliğinden kendimizi sorumlu 
hissediyoruz” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
yenilikçi uygulamalarla süreçleri 
daima iyileştirmeyi hedeflediklerini 
belirten Murat Pınar, şöyle 
konuştu: “Güvenlik kültürü 
sürecinde; çalışanlar, şebeke, 
ekipman, metot ve yönetim 
arasındaki koordinasyon zamanla 
oluşturuluyor. Bununla birlikte 
çalışanlarımızın bu süreçlere sahip 
çıkması da bizi ayrıca sevindiriyor. 
İSG konusunda bugüne kadar 
yürüttüğümüz çalışmalarımızı 
bundan sonra da aynı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. İş Sağlığı ve Güvenliği 
her zaman için önceliklerimizin 
başında yer alacak.”  
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NELER YAPILDI? NELER YAPILAcAK?

14 İLDE 11O BİN KİLOMETREKARELİK YÜZÖLÇÜMÜNDE DAğITIM HİZMETİ VERİYOR.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
bugüne kadar İSG organizasyonu, 
sahada iş güvenliği liderliği, 
kişisel koruyucu donanımların 
temini ve iyileştirilmesi, 
teknik ve İSG eğitimleri, 
yüklenici İSG yönetimi, çalışma 
ortamlarının iyileştirilmesi, risk 
değerlendirmesi ve ramak 
kala bildirimleri uygulamalarını 
hayata geçirdi. Özellikle 
ramak kala olayların kazaları 
önlemede proaktif bir yöntem 
olması sebebiyle ramak kala 
bildirimlerine öncelik verildi.

Güvenlik kültürü oluşturma, 
zihniyet değiştirme, İSG risk 
yönetimi, kaza araştırmaları ve 
aksiyonlar, İSG dokümantasyonu, 

şebeke ekipmanlarının 
iyileştirilmesi, İSG öneri sistemi, 
düzeltici-önleyici faaliyet sistemi, 
kayıt-takip ve OHSAS 18001 İSG 
yönetim sistemi konularındaki 
çalışmalar ise devam ediyor. 
Bununla birlikte, gelişmiş 
ülkelerde dağıtım sektöründe 
İSG konusundaki gelişmeler ve 
yeni ürünler incelenerek, aynı 
zamanda “Kaydedilebilir Olay 
Sıklık Oranı” ( TRIF ), “İş Günü 
Kayıplı Kaza Ağırlık Oranını” 
( LTISR ) baz alınarak İSG ile 
ilgili performans düzenli olarak 
takip ediliyor ve Bradley Gelişim 
Eğrisini kullanarak güvenlik 
kültürünün oluşması için gerekli 
aksiyonlar alınıyor. 

Murat Pınar, Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri’nin bütünleşik eğitim 
programı ile iş sağlığı ve 
güvenliği, mesleki ve kişisel 
gelişim alanlarındaki tüm 
eğitimleri belirli bir plan dahilinde 
ve daha etkin bir şekilde 
uygulayarak tek çatı altında 
topladıklarını belirtti. Pınar, 
“Bunun yanı sıra, dağıtım şirketleri 
bünyesinde kurulan eğitim 
merkezlerinde hem iç eğitmenler 
hem de dış eğitmenler tarafından 
verilen/verilecek eğitimlerle 
çalışanlarımızın gelişimi için 
önemli adımlar atılıyor. Bu 
çalışmaların sektöre büyük katkı 
sağlanacağına da inanıyoruz” 
dedi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Başkent, AYEDAŞ ve 
Toroslar bölgelerinde 
bulunan 14 ilde, İstanbul 
Anadolu Yakası, Ankara, 
Kastamonu, Zonguldak, 
Bartın, Karabük, çankırı, 
Kırıkkale, Adana, Gaziantep, 
Hatay, Mersin, Kilis ve 
Osmaniye elektrik dağıtım 
faaliyetini yürütüyor. 
Bu bölgelerin kapsadığı 
yaklaşık 110 bin km2’lik 
yüzölçümünde 20 milyon 
kişiye sürdürülebilir ve 
kaliteli elektrik dağıtım 
hizmeti veriyor.
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MEDAŞ’DAN İŞ SAğLIğI VE 
GÜVENLİğİNDE YENİ BİR PROJE

Meram Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi, “sıfır kaza-sıfır arıza 
- sürekli eğitim” hedefinden 
yola çıkarak; çalışanlarının 
denetimlerinin yapılabilmesi ve 
çalışanlarına güvenli bir çalışma 
ortamı sunabilmek adına vicdani 
sorumluluk projesi başlattı.

Meram EDAŞ, 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası’nda zorunlu 
olmadığı halde personellerinin 
güvenilir bir ortamda çalışmalarını 
sürdürebilmeleri için işletme 
bölgelerine ek olarak “iş güvenliği 
destek elemanları” görevlendirdi. 
İşletme bölgelerinde 
görevlendirilen iş güvenliği 
destek elemanları; elektrik teknik 
öğretmeni, elektrik teknikeri 
veya teknisyenlerden seçildi. 
Seçilen personeller; çalışanların 
iş güvenliği ile ilgili sorumluluk 
ve görevlerine uygun çalışma 
yapıp yapmadıklarını denetliyor, 

raporluyor, iş güvenliği tehlikeye 
girdiğinde müdahale ediyor ve 
gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

“HAFTALIK RAPORLAR 
TUTULUYOR”

İş güvenliği destek elemanlarının 
verdiği raporlar Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi(OSGB firması) 
tarafından günlük, haftalık ve 
aylık değerlendirilerek, MEDAŞ 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne 
gönderiliyor. Aynı zamanda iş 
güvenliği destek elemanları; 
görevli oldukları işletmelerde 
iş güvenliği kurul toplantılarına 
da katılarak, risk değerlendirme 
çalışmaları için sahadan alınan 
bilgileri, tespitleri, belgeleri ve 
resimleri elektronik ortamda 
MEDAŞ’a haftalık olarak 
raporluyor.

Konya il geneline 3 kişi; Karaman, 
Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve 
Aksaray illeri için 1’er personel 
olmak üzere toplam 8 kişi “iş 
güvenliği destek elemanı” ve 
1 kişide  “koordinatör” olarak 
görevlendirildi. Koordinatöre ve 
iş güvenliği destek elemanlarının 
her birine birer tablet bilgisayar 
verildi. Ayrıca iş güvenliği destek 
elemanlarının her birine de saha 
denetimlerini gerçekleştirebilmeleri 
için birer araç verildi.

MEDAŞ vicdani sorumluluk 
kapsamında yasada zorunlu 
olmadığı halde çalışanları için 
hayata geçirdiği bu projeye 
ek olarak, ikinci bir proje 
uygulamasına başladı. Bu projede 
kendi bünyesinde yazdığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yazılımıyla 
denetimlerini elektronik olarak 
tablet bilgisayarlardan yapıyor ve 
anında raporlanmasını sağlıyor.

“Meram EDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda zorunlu olmadığı halde 
personellerinin güvenilir bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri için işletme 
bölgelerine ek olarak “iş güvenliği destek elemanları” görevlendirdi.”
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Uludağ EDAŞ, 
çalışanlarına 
verdiği hizmet içi 
eğitim ile iş sağlığı 
ve güvenliği 
eğitimlerine 
verdiği önemi 
her geçen gün 
arttıyor.

Bir işletmenin başarı veya 
başarısızlığını belirleyen en 
önemli faktörün, personellerinin 
sayısı ve niteliği olduğu 
inancıyla hareket eden Uludağ 
EDAŞ, Çalışanlarına, 2225 
metrekare kapalı alanı, 3000 
metrekare açık alanı bulunan 
Panayır Eğitim Merkezi’nde 
hizmet içi eğitim veriyor. 
Uludağ EDAŞ, böylece 
pazardaki diğer işletmelerden 
daha üstün nitelikli mal ve 
hizmet üretebilmeyi, teknoloji 
açısından sektörün lideri 
durumuna gelebilmeyi,  kârlılığı 

sürekli olarak yükseltebilmeyi, 
masrafları azaltarak israfı 
önleyebilmeyi, çalışanların 
motivasyonunu artırabilmeyi 
ve işletmenin imajını 
güçlendirerek iş kazaları ve 
meslek hastalıklarını en aza 
indirebilmeyi amaçlıyor. 

UEDAŞ, İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINI  
EN AZA İNDİRMEYİ HEDEfLİYOR

“Çalışanların motivasyonunu artırabilmek ve işletmenin imajını güçlendirerek iş 
kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirebilmek amaçlanıyor”
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BEDAŞ “SAHADAN ÖNcE EğİTİM PARKURU”NDA  
DÖRT AYDA 1OOO KİŞİYE EğİTİM VERDİ.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım 

(BEDAŞ), Bakırköy’de 1000 

metrekarelik  “Sahadan Önce 

Eğitim Parkuru” kurdu. Dört 

ayda 1000 kişi uygulamalı 

eğitim aldı. çalışanlar sahada 

yapacakları tüm işlemleri önce 

burada gerçekleştiriyor.  

Boğaziçi Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul Avrupa 
Yakası’na  verdiği hizmette 
kaliteyi yeni eğitim parkuruyla 
artırıyor. Bakırköy’de oluşturulan 
“Sahadan Önce Eğitim Parkuru” 
ile karşılaşılabilecek sorunlar 
önce  burada çözüm buluyor. 
BEDAŞ ekipleri Bakırköy İşletme 
Müdürlüğü’nde 1000 metrekarelik 
alanda üç gün boyunca 
uygulamalı teknik eğitim alıyor.

BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet 
İslamoğlu’na göre eğitimlerin 
uygulamalı olması sayesinde 
çalışanlar soruyor, araştırıyor, 
aktarıyor ve yeni fikirler ile 
sisteme katkıda bulunuyor. 

 “PARKURUMUZ TEORİĞİ 
PRATİĞE DÖKÜYOR”

Genel Müdür Mehmet İslamoğlu, 
parkurun teknolojik yenilikler 
takip edilerek oluşturulduğunu 
vurgularken, teknisyenlerin 
burada teoriyi pratiğe 
dönüştürdüğünü söyledi. 
İslamoğlu, eğitim parkurunun 
özelliklerini şöyle sıraladı: 

“Parkur içerisinde, dağıtım 
şebekesinde yer alan tüm 
ekipmanlar var. Bunlar arasında 
kesiciler, ayırıcılar, modüler 
hücreler, alçak gerilim panoları, 
yüksek gerilim trafoları, havai hat 
direkleri gibi birçok teçhizat yer 
alıyor. Dört sayaç laboratuvarı 
ve teorik eğitim amacı ile 
kullanılmak üzere iki adet 40 
kişilik dersliklerimiz mevcut. “

HEDEF: KALİTELİ İŞ GÜCÜ, 
MAKSİMUM GÜVENLİK

Çalışanlarına öncelikle iş güvenliği 
konusunda önemli kazanımlar 
sağlamayı hedefleyen BEDAŞ, 
profesyonelleşen kadrosu 
sayesinde kaliteli ve yüksek 
verimli iş gücüne kavuştu. 
Düzenlenen eğitimlerin sonuçları 
incelendiğinde iş kazalarında 
ciddi oranda düşüş ve saha 
sorunları çözümlerinde hız 
gözleniyor.

Eğitimler aracılığı ile 
çalışanlarında farkındalık 
yaratmayı ve deneyimlerini 
geleceğe aktarmayı planlayan 
BEDAŞ, ‘Sahadan Önce Eğitim’ 
parkuru ile yeni fikirlerle sisteme 
katkıda bulunan tam donanımlı 
ekip oluşturmayı amaçlıyor.
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DÖRT AYDA 1OOO ÇALIŞANA EğİTİM VERİLDİ 

BEDAŞ Teknik Eğitmeni ve İSG 
Uzmanı Ozan Bozlak, dört ay 
önce kurulan eğitim parkurunda 
şu ana kadar 1000 kişiye eğitim 
verdiklerini anlatdı:

“Kurulan eğitim parkuru ile kısa 
zamanda büyük başarı sağladık. 
Şu ana kadar manevra, havai hat, 
açma kesme eğitimleri verildi. 
Hedefimiz tüm teknisyen ve 
teknikerlerin eğitim almasıdır. 
Çalışanlarımızın sahada 
karşılaşacakları olası arızalarda 
deneyim kazanmaları için 
oluşturulan eğitim merkezi ile iş 
güvenliğinde artış sağlanmış olup 
yapılan işin kalitesi artmıştır.” 

Eğitim parkurlarının örneklerine 
göre çok daha gelişmiş olduğunu 
kaydeden Bozlak, “Eğitim 
parkurumuz BEDAŞ vizyonu ile 
oluşturuldu. Alanın genişliği, 

malzeme çeşitliliği ve gerçeğe 
yakınlığı ile uygulanabilirliği 
açısından diğer örneklerden çok 
daha önde bir parkura sahibiz. 
Amacımız çalışanlarımızın 
hergün defalarca uygulayacakları 
işlemleri eğitim parkurumuzda 
yakından öğrenmelerini 
sağlayarak olası iş kazalarını sıfıra 
indirmektir.” dedi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 
1970 yılından bu yana İstanbul 
Avrupa Yakası’na elektrik enerjisi 
sağlıyor.  BEDAŞ, özelleştirme 
süreci kapsamında 2013 yılında 
CLK Enerji bünyesine katıldı. 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım, 4,3 
milyon abone ve dağıtımını 
yaptığı yıllık 24,5 milyar kWh 
elektrik ile Türkiye’nin en büyük 
elektrik dağıtım şirketi olarak 
İstanbul Avrupa Yakası’nda 
faaliyet gösteriyor. 

Kemerburgaz AOB Teknisyeni Mehmet Tayfur Sevindik: 

‘Şirketimizde daha önce eğitim salonlarında teorik olarak aldığımız eğitimleri burada pekiştirme fırsatı bulduk. 
Hemen hemen sahada karşılaştığımız tüm ekipmanlar eğitim parkurunda yer almaktadır.

Uygun zamanlarımızda eğitmenler gözetiminde ekipmanları test etme fırsatı buluyoruz. Bu da bizim el 
becelerimizi artırmamızı sağlıyor. Ufak ayrıntıların arızaların nasıl önüne geçebileceğini anlattılar. Teknik aletlerin 
en verimli şekilde nasıl kullanıldığını, orta gerilimde sıkıbağ tekniklerini ve nasıl yapılacağı öğrendik.’ 

Büyükçekmece AOB Teknisyeni  Serkan Yıldırım:  

‘Burada eğitim parkurunun olması çok iyi oldu. Biz  tecrübelerimizi yeni başlayan arkadaşlara aktarma fırsatı 
buluyoruz. Aynı zamanda kendimizi geliştiriyoruz.Alınan eğitimler ile İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan insanlara 
daha kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti sağladığımıza inanıyorum.’

Hadımköy AOB Teknisyeni Ömer Başkal:

‘Sahadan Önce Eğitim’ parkurunda Teknik Eğitmen Çağlar Başkal’ın gözetiminde bilgilerimi   tazeledim. Yeni 
tip klemens olsun, iş güvenliği olsun bir çok konuda uygulamalı olarak eğitim alma fırsatı buluyoruz. Eğitim 
parkurunda görerek ve uygulayarak yaptımız eğitimler ile eksiklerimizin farkına varıyoruz. Alınan eğitimler sonrası 
olası arızalarda daha hızlı ve kaliteli iş ortaya çıkacağına inanıyorum.’
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ADM EDAŞ, İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİ BİLGİ YARIŞMASI 
İLE ÇALIŞANLAR EğLENİRKEN ÖğRENİYOR

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 
faaliyet gösteren ADM Elektrik 
Dağıtım Şirketi, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda düzenli 
olarak gerçekleştirdiği bilgi 
yarışmaları ve saha çalışmaları 
sayesinde farkındalık yaratıyor. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi 
Yarışması ile iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun önemi vurgulanıyor. 
Proje ile, çalışanlar iş sağlığı ve 
güvenliği farkındalığının gelişmesi 
ve meydana gelebilecek iş 
kazalarının önlenmesi adına 
bilinçlendiriliyor.

Elektrik dağıtım faaliyeti için 
kritik bir dönem olan kış ayları 
öncesinde, hizmet bölgesinde 

farklı lokasyonlarda görev 
yapan tüm saha çalışanlarına 
uygulamalı eğitimler aralıksız 
olarak sürdürülüyor. Uygulama 
Merkezi’nde ise, tüm çalışanların 
dahil olduğu yıl boyu süren 
eğitim programları düzenleniyor. 
Eğitim merkezinde yıl boyu 
süren eğitimlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği başta olmak üzere 
İletişim, Müşteri Memnuniyeti, 
Arıza Müdahale Yöntemleri, Trafo 
ve Korumaları, Kablo Başlığı ve 
Ek Yapımı, SCADA ve OSOS, 
Enerji Nakil Hattında Yüksekte 
Çalışma konularında teorik 
eğitimler sonrasında yazılı sınav 
yapıyor ve uygulamalı teknik 

eğitimler veriliyor. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanlarının yakından 
takip ettiği eğitimler sonucunda 
ise iş kazalarıyla ilgili büyük bir 
farkındalık oluşturuluyor.  

ADM EDAŞ, 2015 yılı ikinci 
dönem eğitimlerine zorlu hava 
koşullarında da ara vermeden 
devam ediyor. Bu kapsamda 
tüm saha ekibine yönelik teknik 
eğitimler planlanıyor, 16 kişilik 
gruplar halinde düzenlenen ve 
5 gün boyunca devam eden 
uygulama eğitimlerine zaman 
zaman yoğun yağmur altında ve 
zorlu hava koşullarında aralıksız 
devam ediliyor.  

“İş sağlığı ve güvenliği konusunda kritik bilgilerin sınandığı yarışmada, 
dereceye giren gruplar çeşitli hediyeler de kazanıyor, kıyasıya bir 
rekabetin yaşandığı yarışmada, çalışanlar eğlenirken öğreniyor."
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“İNGİLİZcE ÇAğRI KARŞILAYAN TEMSİLcİ SAYISI ARTIYOR”

ADM EDAŞ Çağrı Merkezi, TS 
EN ISO 10002:2004 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin, 
ilk backoffice hizmetinin, 
kurulumu ve işletmesinin de 
bünyesinde olmasıyla diğer 
çağrı merkezlerinden ayrılıyor. 
Operasyonel, teknik ve süreç 
eğitimlerinin yanı sıra İngilizce 
Dil Eğitimleri ile İngilizce çağrı 
karşılayan müşteri temsilcilerinin 
sayısı da her gün artıyor. 

Elektrik dağıtım şebekemize 
konumlandırılmış uzaktan izleme 
ve kontrol sistemleri ve yapılan 
dış sistem entegrasyonları 
sayesinde SCADA/DMS/OMS 
sisteminden şebekenin büyük bir 
kısmını canlı olarak izlenebiliyor 
ve kontrol edilebiliyor. Böylece 

gerekli müdahaleler, anında 
uzaktan yapılabiliyor ve 
kesinti süreleri azalıyor. Bunun 
yanında DMS sistemi ile şebeke 
optimizasyonu sağlanıyor ve 
enerji daha verimli kullanılıyor. 
ADM EDAŞ yetkilileri, “Aydın, 
Denizli ve Muğla illerinde 3 
kontrol merkezi ve acil kontrol 
merkezi kurulumu tamamlanıp, 
şu an bu kontrol merkezlerinden 
şebekenin ana arterlerinde 
toplam 250 indirici ve dağıtım 
merkezini izliyor ve gerektiğinde 
uzaktan müdahale ediyoruz. 
Önümüzdeki 4 yılda 1000 
merkezi daha sistemimize dahil 
ederek şebekemizin üçte birini 
uzaktan izleme ve kontrol etmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

SCADA sistemleri, şebekeyi 
uzaktan izleme ve kontrol 
fonksiyonlarının dışında; enerji 
kalitesini takip ediyor ve sistemde 
oluşan anormal durumlar 
önceden tahmin ediliyor böylece 
arıza daha oluşmadan önlemleri 
alınabiliyor. Bu sayede tüketiciler 
daha kaliteli bir hizmet alabiliyor.  
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile 
bölgede yer alan mevcut ve yeni 
yapılan elektrik şebekesi verileri 
güncel olarak sisteme aktarılıyor. 
Bu sistem sayesinde daha hızlı 
bilgi akışı sağlanıyor ve envanter 
yönetimi, iş verimliliğini arttıran, 
etkili ve doğru analizler yapılıyor, 
veri güncelleme kolaylığıyla 
zaman ve maliyet kaybının önüne 
geçiliyor. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi 
Yarışması ile iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun önemi vurgulanıyor, 
tüm çalışanlara konu hakkında 
detaylı bilgi sağlanıyor. Kurumsal 
bir şirket tarafından yapılan 
kapsamlı ilk bilgi yarışması 
olma özelliğini taşıyan proje ile, 
çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği 
farkındalığının gelişmesi 
ve meydana gelebilecek iş 
kazalarının önlenmesi adına 
bilinçlendiriliyor.  İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda kritik 
bilgilerin sınandığı yarışmada, 
dereceye giren gruplar çeşitli 
hediyeler de kazanırken, kıyasıya 
bir rekabet yaşanıyor.

BİLGİ YARIŞMALARI fARKINDALIK YARATIYOR
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ADM EDAŞ, TÜKETİMİN YARIYA 
YAKININI cANLI TAKİP EDİYOR

Yaklaşık 1,8 milyon aboneye 
elektrik dağıtım hizmeti 
sağlayan ADM EDAŞ, Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) 
kapsamında 22 bin 356 adet 
sayaç ile tüketimin yüzde 45‘ini 
canlı olarak takip edebiliyor.

Türkiye’nin elektrik dağıtım lisansına 
sahip ilk özel şirketi ADM EDAŞ, 
15 Ağustos 2008’den bu yana 
Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 
sürekli ve kaliteli hizmet ilkesiyle 
yaklaşık 1,8 milyon aboneye 
elektrik dağıtım hizmeti sağlıyor. 

ADM EDAŞ’ın 17 Ağustos 2009’da 
kurulan çözüm merkezi, şirketin 
faaliyetleriyle ilgili tüm talepleri 
tek bir merkezde toplamak, 
hizmetlere kolay erişim sağlamak 
ve hızlı çözüm üretmek amacını 
taşıyor. Sektörde Türkiye’nin ilk 
kapsamlı çağrı merkezi olan 44 
44 186 telefon numaralı Çözüm 
Merkezi, tüketicilerin memnuniyetini 
artırmak amacıyla 7/24 kesintisiz 
hizmet veriyor. 

Telefon, SMS, faks, e-posta, 
dilekçe gibi tüm kanallardan 

gelen talepleri tek bir noktada 
toplayan çözüm merkezi, gelen 
talep ve ihbarları ilgili bölümlere 
yönlendirip talep çözümleninceye 
kadar takip ediliyor. Sürecin 
doğru işletilmesi için, talebin 
kayıt altına alındığı aşamada 
doğru tanımlanıp ilgili birime 
yönlendirilmesi en önemli aşama 
olarak tanımlanıyor. Her talep 
için ne kadar zaman harcandığı 
ve hangi durumlarda gecikme 
yaşandığı takip ediliyor, böylece 
yatırım, işletme, bakım onarım 
süreçleri de gözden geçiriliyor. 

ADM EDAŞ, önümüzdeki 4 yılda 1OOO merkezi daha sistemine dahil 
ederek şebekesinin üçte birini uzaktan izleme ve kontrol etmeyi 
hedefliyor. 
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İNGİLİZcE ÇAğRI KARŞILAYAN TEMSİLcİ SAYISI ARTIYOR

KESİNTİ İHBARI GELMEDEN GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR

ADM EDAŞ Çağrı Merkezi, TS 
EN ISO 10002:2004 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin, 
ilk backoffice hizmetinin, 
kurulumu ve işletmesinin de 
bünyesinde olmasıyla diğer 
çağrı merkezlerinden ayrılıyor. 
Operasyonel, teknik ve süreç 
eğitimlerinin yanı sıra İngilizce 
Dil Eğitimleri ile İngilizce çağrı 
karşılayan müşteri temsilcilerinin 
sayısı da her gün artıyor. 

Elektrik dağıtım şebekemize 
konumlandırılmış uzaktan izleme 
ve kontrol sistemleri ve yapılan 
dış sistem entegrasyonları 
sayesinde SCADA/DMS/OMS 
sisteminden şebekenin büyük bir 
kısmını canlı olarak izlenebiliyor 
ve kontrol edilebiliyor. Böylece 

gerekli müdahaleler, anında 
uzaktan yapılabiliyor ve 
kesinti süreleri azalıyor. Bunun 
yanında DMS sistemi ile şebeke 
optimizasyonu sağlanıyor ve 
enerji daha verimli kullanılıyor. 
ADM EDAŞ yetkilileri, “Aydın, 
Denizli ve Muğla illerinde 3 
kontrol merkezi ve acil kontrol 
merkezi kurulumu tamamlanıp, 
şu an bu kontrol merkezlerinden 
şebekenin ana arterlerinde 
toplam 250 indirici ve dağıtım 
merkezini izliyor ve gerektiğinde 
uzaktan müdahale ediyoruz. 
Önümüzdeki 4 yılda 1000 
merkezi daha sistemimize dahil 
ederek şebekemizin üçte birini 
uzaktan izleme ve kontrol etmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

SCADA sistemleri, şebekeyi 
uzaktan izleme ve kontrol 
fonksiyonlarının dışında; enerji 
kalitesini takip ediyor ve sistemde 
oluşan anormal durumlar 
önceden tahmin ediliyor böylece 
arıza daha oluşmadan önlemleri 
alınabiliyor. Bu sayede tüketiciler 
daha kaliteli bir hizmet alabiliyor.  
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile 
bölgede yer alan mevcut ve yeni 
yapılan elektrik şebekesi verileri 
güncel olarak sisteme aktarılıyor. 
Bu sistem sayesinde daha hızlı 
bilgi akışı sağlanıyor ve envanter 
yönetimi, iş verimliliğini arttıran, 
etkili ve doğru analizler yapılıyor, 
veri güncelleme kolaylığıyla 
zaman ve maliyet kaybının önüne 
geçiliyor. 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 
(OSOS) kapsamında 22 bin 356 
adet sayaç ile tüketimin yüzde 45‘i 
de canlı olarak takip edilebiliyor. 
OSOS verilerini, talep eden tesisat 
sahibi tüketicilerle paylaşılıyor. 
Bu sayede enerji sarfiyatları ve 
cezai durumları takip ediliyor. 
Böylece tüketicilerin daha bilinçli 
enerji sarfiyatı yapmaları ve 
cezai durumların önüne geçmek 
için gerekli önlemlerin alınması 
sağlanıyor. Bunun yanı sıra, SCADA 
olmayan dağıtım trafolarındaki 
kesintiler anında OSOS 
sisteminde görülüyor ve arızalar 
daha tüketiciden kesinti ihbarı 
gelmeden tespit edilerek gerekli 
müdahaleler gerçekleştiriliyor.  
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YEDAŞ’A VİYANA’DA  
‘ELMAS ÖDÜLÜ’

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
Avrupa Kalite Araştırma 
Topluluğu’nun ödül töreninde 
2015 Kalite Mükemmellik Elmas 
Kategori Ödülü’ne layık görülen 
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 
(YEDAŞ) Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu, “Türkiye’de bu ödülü 
alan ilk ve tek elektrik dağıtım 
şirketiyiz. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’den birileri bizi 
izler” dedi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım 
A.Ş (YEDAŞ), Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da Avrupa Kalite 
Araştırma Topluluğu (European 
Society for Quality Research 

-ESQR) tarafından verilen 2015 
Kalite Mükemmellik Elmas 
Kategori Ödülü’ne layık görüldü. 
Uluslararası kalite araştırmaları 
yapan Avrupa Kalite Araştırma 
Topluluğu (ESQR), Viyana’da gala 
gecesi töreni düzenledi. Dünyanın 
farklı ülkelerinden gelen şirket 
yöneticilerinin ağırlandığı gecede 
kalite mükemmellik kriterlerini 
yerine getiren şirketlere ödülleri 
verildi. Gecede Türkiye’yi temsil 
eden YEDAŞ, “2015 Kalite 
Mükemmellik Elmas Kategori 
Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, 
şirket adına YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu aldı.

“Türkiye'de bu ödülü alan ilk ve tek elektrik dağıtım şirketiyiz.”

“Bu son derece önemli 
bir ödül. Özellikle 

kurumsallaşma, bilgi 
teknolojileri ve entegre 

yönetim sistemleri, 
kalite yönetim 

sistemleri açısından 
şirketlerin uluslararası 

ölçekte bilinirliği ve 
kalıcılığı anlamında 

önemli.”
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“ÖNcE LİDERLİK ÖDÜLÜ ALDIK, ŞİMDİ DE KALİTE VE 
MÜKEMMELLİK”

“AVRUPA’NIN 4 YILDIZ ÖDÜLÜ’NÜ ALMAYI HEDEfLİYORUZ”

YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu, bu ödülün ESQR’ın 
düzenlediği organizasyonlarda 
aldıkları ikinci ödül olduğunu 
söyleyerek, “Geçen yıl Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Las Vegas 
eyaletinde aynı ödülün ‘The Best 
Leadership’ adı altında verilen 
‘En Nitelikli Liderlik Ödülü’nü 
almıştık. Bu yıl da Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da ‘Kalitede 
Mükemmellik’ adı altında verilen 
ve bir üst segmenti olan Elmas 

Kategorisi’nde almış bulunuyoruz. 
Bu son derece önemli bir 
ödül. Özellikle kurumsallaşma, 
bilgi teknolojileri ve entegre 
yönetim sistemleri, kalite 
yönetim sistemleri açısından 
şirketlerin uluslararası ölçekte 
bilinirliği ve kalıcılığı anlamında 
önemli” dedi. 5 yıllık bir şirket 
ve özelleştirmenin en iyi 
uygulamalarından biri olduklarını 
vurgulayan Türkoğlu, “Avrupa’nın 
en iyi şirketleriyle aynı teknolojiyi 

kullanarak müşterilerimize 
kaliteli ve kesintisiz enerji 
dağıtmak için tüm çabamızla 
çalışıyoruz. Bu ödülü Türkiye’den 
alan ilk ve tek elektrik dağıtım 
şirketiyiz. Ülkemizde elektrik 
dağıtım şirketleri henüz 5, 6 
veya 7 yaşında. 8 yaşına giren 
olmadı. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’den birileri bizi 
izler. Ülkemizi bizim gibi gururla 
başarıyla temsil eder” ifadelerini 
kullandı. 

Avrupa ve dünya çapındaki 
büyük prestijli ödülleri daha 
önce birçok kez kazandıklarını 
belirten Türkoğlu, “2012 yılında 
çıktığımız ve iş süreçlerimizi 
oluşturan Toplam Kalite 
Yönetim Modeli’mizin ayrılmaz 
parçaları olan “Kalite, Liderlik 
ve Sürdürülebilirlik” anlayışının 

içselleştiği mükemmellik 
yolculuğumuzda, başarılarımızı 
yayma, bağlı bulunduğumuz 
Çalık grubunu ve ülkemizi 
uluslararası platformlarda 
temsil etme ve şirketimizin tüm 
ülkelerde tanınmasında bu ödüller 
önemli bir rol üstleniyor. Bizlere 
mükemmellik yolculuğumuzda her 

daim destek olan Çalık Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı’mız 
Sayın Ahmet Çalık Bey’e teşekkür 
ediyoruz” dedi. Türkoğlu, büyük 
finale sadece bir adım kaldığını 
belirterek, “Hedefimiz, bu yıl 
içerisinde Avrupa’nın 4 Yıldız 
Ödülü’nü almak” diye konuştu.



5 AYRI SİSTEME AİT 
GEREKLİLİKLER YERİNE GETİRİLDİ

TREDAŞ, Kasım ayında 
gerçekleşen yönetim sistemleri 
denetimlerinde başarı sağlayarak, 
Türkiye Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) onaylı Yönetim 
Sistemleri belgelerini almaya hak 
kazandı. Bu kapsamda,  TREDAŞ, 
9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi, 18001 İş Sağlığı 
Ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi standartları kapsamında 
5 ayrı sisteme ait gereklilikleri 
sağlayarak belgelendirme 
çalışmalarını tamamladı.

SANAL ARŞİV 2016 YILINDA 
DEVREDE

Sistemlerin güvenliğinin, 
güncelliğinin ve gelişiminin hızla 
devam ettiği TREDAŞ‘da 2016 
yılında devreye alınacak olan Sanal 
Arşiv Proje çalışmaları da hızla 
devam ediyor. Sanal arşiv ile şirket 
dokümantasyonunun ve müşteri 

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TREDAŞ), müşterilerinin 
elektrik enerjisini, yeterli, kaliteli 
ve sürekli şekilde almaları 
için çalışmalarını aralıksız 
sürdürürken, sistemlerin 
işlevselliğini arttırmak ve sürekli 
iyileşen bir yapı kurmak adına 
Elektronik Belge Yönetim 
Sistemini (EBYS) devreye aldı.

EBYS ile birlikte, şirket içi 
süreçlerin ve diğer kurumlar 
ile yapılan yazışmaların 
elektronik ortamda ilerlemesine 
olanak sağlandı. Süreçlerin 
elektronik ortama aktarılmasına 
başlanmasıyla, ‘Yeşil Ofis’ 
felsefesini benimseyen TREDAŞ, 
kağıt kullanım oranını ciddi ölçüde 
azalttı. Bunun yanında EBYS ile 
çalışanların evrak dolaşımından 
doğan iş gücü ve zaman kaybının 
da azalması ile verimliliğin artması 
sağlanmış oldu. TREDAŞ ayrıca, 
müşteriler ile yazışmalarını 
Elektronik ve Mobil imzalar 
ile yürüterek müşterilerinin 
şikayetlerini interaktif kanallar 
üzerinden takip etmesine olanak 
sağladı.

evraklarının sayısallaştırılarak 
elektronik ortamlardan takibi ile 
şirket ve müşteri dokümanlarına 
hatasız ve hızlı erişim imkanı 
sağlanacak.

TREDAŞ Yönetim Sistemleri 
Sorumlusu Fatih Pervaneli, 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
ile elden ele kağıt dolaştırmanın, 
kopyalamanın ve kaybolmanın, 
yanlış dosyalama ve dokümanları 
bulmak için zaman kaybının 
ortadan kalktığını belirtti.

Pervaneli, şunları söyledi: 

“Yönetim Sistemleri ekibimizle, 
kısa bir sürede Yönetim 
Sistemlerinin gerekliliklerini tüm 
birimlerin katılımını sağlayarak 
tamamladık. Yönetim Sistemleri 
ile kurumsallaşma çalışmalarına 
destek sağlanarak tüm şirket 
süreçlerinin diğer teknolojik 
yatırımlarla bütünleşmesi ve 
iş standartlarının sağlanması 
yolunda önemli adımlar attık. 
TREDAŞ, teknolojik alt yapısını 
her geçen gün güçlendirerek 
müşterilerine en iyi hizmeti 
vermek için çalışmalarını 
sürdürmektedir.

9O

TREDAŞ‘DA ‘YEŞİL 
OfİS’ DÖNEMİ

“TREDAŞ, teknolojik alt yapısını her geçen gün güçlendirerek müşterilerine en iyi hizmeti 
vermek için çalışmalarını sürdürüyor.” 



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

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

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

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

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

ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİcİ 
OLARAK HAKLARIMIZ
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TÜKETİCİ KÖŞESİ



Elektriği bir kullanım yerine ilk kez bağlatmak için bağlantı anlaşması imzalamanız gerektiğinden bahsetmiştik. 
Bağlantı anlaşması imzalanması aşamasında dağıtım sistemine bağlandığınız bağlantı noktası dikkate alınarak 
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerince EPDK tarafından onaylanan bağlantı bedeli ile buna 
ilişkin vergi ve harçlar dağıtım şirketince tahsil edilir. Sizden tahsil edilecek bağlantı bedeli, bağlantı geriliminiz 
ve bağlantı gücünüz gibi unsurlara göre farklılık gösterecektir. Güncel bağlantı bedellerine www.ehbi.info 
internet sitesinden veya http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/kurul_karar/tarife/Elk_Krl_
Tarife_20141204_5335_2.doc adresinden ulaşabilirsiniz.

Perakende satış sözleşmesi imzalarken de güvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz gerekir. Güvence 
bedeli dahil olduğunuz abone grubu için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince EPDK 
tarafından onaylanmıştır. Güvence bedellerine www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/documents/
elektrik/mevzuat/kurul_karar/tarife/Elk_K rl_Tarife_20141204_5335_1.doc adresinden ulaşabilirsiniz. 
Güvence bedelini ve damga vergisini görevli tedarik şirketine ödemeniz gerekir.
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BAğLANTI ANLAŞMASI 
VE PERAKENDE 
SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANIRKEN
HERHANGİ BİR ÜcRET 
ÖDENİR Mİ ?
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ELEKTRİK BAğLANTISI 
NE ZAMAN YAPILIR ?
Bağlantı anlaşması imzalanan bir kullanım yerine dağıtım şirketince elektrik verilebilmesi için:

•  Kullanım yerindeki elektrik tesisatının dana önceden onaylı projesine uygun yapıldığını gösterir, Elektrik 
Tesisleri Kabul Yönetmeliği ve/veya Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine göre kabul işlemlerinin yapılmış 
olması,

•  Tüketicinin tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yaptığının dağıtım şirketine 
belgelenmesi gerekir.

Yukarıdaki adımlarının tamamlandığı tarihten itibaren imar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde, imar 
yerleşim alanı dışında beş iş günü içerisinde dağıtım sistemine bağlantısı gerçekleştirilir.

Tarifelere, www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/index.php/ 
elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 adresinden ulaşabilirsiniz.
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YILLARA GÖRE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDEKİ TRAFO SAYISI VE 
TRAFO GÜÇLERİNİN GERİLİM SEVİYELERİNE GÖRE GELİŞİMİ

MAKRO İSTATİSTİK

YILLAR

380 kV 154 kV 66 kV ve Aşağı TOPLAM

ADET
GÜÇ 

(MVA)
ADET

GÜÇ 
(MVA)

ADET
GÜÇ 

(MVA)
ADET

GÜÇ 
(MVA)

2002 111 18.910 882 45.446,90 62 776,6 1055 65.133,50

2003 116 20.110 893 46.240,40 63 734,3 1072 67.084,70

2004 121 21.290 905 46.917,40 63 734,3 1089 68.942

2005 132 24.240 899 46.979 57 678 1088 71.897

2006 151 28.015 923 49.385 56 662 1130 78.062

2007 153 28.715 963 52.669 57 672 1173 82.056

2008 174 33.220 1010 55.584 57 672 1241 89.476

2009 184 35.020 1034 58.015 54 637 1272 93.672

2010 197 37.870 1067 61.365 53 617 1317 99.852

2011 203 39.620 1105 64.470 49 568 1357 104.658

2012 222 43.795 1153 68.458 50 593 1425 112.846

2013 245 48.540 1212 73.123 48 573 1505 122.236

2014 255 50.415 1245 76.317 48 573 1548 127.305

Kaynak:EPDK



TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

İSTİHDAM

AYLAR (2015)
Tüketici Güven 

Endeksi
Bir Önceki Aya Göre 

Değişim Oranı (%)
Tüketicilerin Tasarruf Etme İhtimali 

(Gelecek 12 Ay)

Ocak 67,7 -0,1 23,7

Şubat 68,1 0,5 25,0

Mart 64,4 -5,4 20,6

Nisan 65,4 1,5 22,4

Mayıs 64,3 -1,6 19,8

Haziran 66,4 3,4 19,5

Temmuz 64,7 -2,7 22,2

Ağustos 62,4 -3,6 22,2

Eylül 58,5 -6,1 18,1

Ekim 62,8 7,3 19,1

Kasım 77,1 22,9 22,4

Aralık 73,6 -4,6 22,8

Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %4,6 oranında azaldı; Kasım ayında 77,15 olan endeks Aralık ayında 
73,58 oldu.

Kaynak:TÜİK

2015/ 
AYLAR

İşgücü durumu (Mevsim etkilerinden arındırılmamış)          

İşgücü durumu 
(Mevsim 

etkilerinden 
arındırılmış)       

İşgücü İstihdam İşsiz  

İşgücüne  
katılma  

oranı     
(%)   

İstihdam  
oranı       

(%)  

İşsizlik  
oranı     

(%)     

Tarım         
dışı 

işsizlik            
 oranı           

(%)                      

Genç  
nüfusta 
 işsizlik            
 oranı           

(%)                           

İstihdam  
oranı       

(%)  

İşsizlik  
oranı     

(%)    

Ocak 28 713 25 454 3 259 50,0 44,3 11,3 13,4 20,0 45,8 10,2

Şubat 28 803 25 576 3 226 50,1 44,4 11,2 13,2 20,0 45,7 10,2

Mart 29 022 25 953 3 069 50,4 45,0 10,6 12,6 18,6 45,8 10,1

Nisan 29 459 26 638 2 821 51,1 46,2 9,6 11,6 17,0 46,0 9,9

Mayıs 29 861 27 072 2 789 51,7 46,9 9,3 11,4 17,0 46,1 10,2

Haziran 30 141 27 261 2 880 52,1 47,1 9,6 11,7 17,7 46,1 10,4

Temmuz 30 311 27 342 2 970 52,4 47,2 9,8 12,0 18,3 46,1 10,4

Ağustos 30 208 27 150 3 058 52,1 46,8 10,1 12,4 18,3 46,0 10,4

Eylül 30 259 27 156 3 103 52,1 46,8 10,3 12,4 18,5 46,3 10,4

Kaynak: TÜİK
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YAYIMLANMA TARİHİ MEVZUAT ADI

22 Ağustos 2015 Elektrik Piyasasi Tarifeler Yönetmeliği

16 Eylül 2015 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Ekim 2015 Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

7 Kasım 2015 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Kasım 2015
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin gelir/tarife 
düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı üçüncü uygulama döneminin 1/1/2016 (dâhil)- 
31/12/2020 (dâhil) olarak belirlenmesine, ilişkin Kurul Kararı 

24 Kasım 2015
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin üçüncü uygulama dönemi yatırımları için geçerli 
olacak itfa süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine, ilişkin Kurul Kararı

24 Kasım 2015
Elektrik dağıtım şirketlerinin 01/01/2016 tarihinde başlayacak III. Uygulama döneminde dikkate alınacak olan 
Reel Makul Getiri Oranı’nın % 12,66 (reel ve vergi öncesi) olarak belirlenmesine ve Düzeltilmiş Reel Makul 
Getiri Oranı’nın % 11,91 (reel ve vergi öncesi) olarak uygulanmasına, ilişkin Kurul Kararı

28 Kasım 2015
Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmeleri İzlenmesine İlişkin Usul ve 
Esasların Geçici 2. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin  Kurul Kararı 

28 Kasım 2015
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Tarifelerine Esas Olacak Verimliklik Parametrelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar 

15 Aralık 2015 Dağıtım Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

15 Aralık 2015
Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmeleri İzlenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar

18 Aralık 2015
Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul 
ve Esasların 4 üncü maddesine fıkra eklenmesine dair Kurul Kararı

18 Aralık 2015
Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca 2016-2020 yıllarında geçerli 
olacak Brüt Kâr Marjı Tavanına ilişkin Kurul Kararı  % 2,38 olarak onaylanmasına,

19 Aralık 2015 Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkıkda Tebliğ

22 Aralık 2015 Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

22 Aralık 2015
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ

23 Aralık 2015 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26 Aralık 2015
Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) 14,87 Krş/kWh olarak belirlenmesine ilişkin 
Kurul Kararı

26 Aralık 2015
Kesme bağlama bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme bağlama 
bedellerinin uygulanmasına,

26 Aralık 2015
Elektrik Piyasası Bağlantı bedellerinin Usul ve Esasların 6ncı maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 
2015 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 
aşağıdaki sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına,ilişkin Kurul Kararı

27 Aralık 2015
Ölçü Ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene Ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik

27 Aralık 2015 Su, Elektrik Ve Gaz Sayaçları Tamir Ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

30 Aralık 2015 Parekende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

30 Aralık 2015 İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

31 Aralık 2015 Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği

31 Aralık 2015 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

MEVZUAT
AğUSTOS - ARALIK 2O15 DÖNEMİNDE YÜRÜRLÜğE GİREN  
MEVZUAT VE DEğİŞİKLİKLER



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

DİCLE EDAŞ
Tel: 0412 251 21 35 – 40 
çağrı Merkezi: 444 8 086

ÇORUH EDAŞ
Tel: 0462 377 67 00 

çağrı Merkezi: 444 9 186

TOROSLAR EDAŞ

çağrı Merkezi: 186

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

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

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

ADM EDAŞ
Tel: 0258 296 70 00 

çağrı Merkezi: 444 4 186

VANGÖLÜ EDAŞ
Tel: 0432 217 16 36-38

çağrı Merkezi: 186

FIRAT EDAŞ
Tel: 0424 234 56 00

çağrı Merkezi: 444 9 186

MERAM EDAŞ
Tel: 0850 251 30 00

çağrı Merkezi: 444 8 186

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

AYEDAŞ

çağrı Merkezi: 186

BEDAŞ
  

çağrı Merkezi: 186

AKEDAŞ
Tel: 0344 221 3510 

çağrı Merkezi: 444 46 02

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

ÇAMLIBEL EDAŞ
Tel: 0346-858 58 58 

çağrı Merkezi: 444 4 466

BAŞKENT EDAŞ

çağrı Merkezi: 186

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

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

KCETAŞ
Tel: 0352 207 80 00 

çağrı Merkezi: 444 7 186

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




