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eDitÖrler’DeN
Adı her ne olursa olsun bizim için 
önemli ve değerli.  Çünkü işimizin 
odak noktası insan. Yaptığımız 
her çalışma insan için, zor ama 
mutluluk verici. Düşünün öyle bir 
sektörde çalışıyorsunuz ki mesai 
saati yok, hedef kitle ayırımı 
yok, belirli bir yer yok… Ama 
işinizi doğru yaptığınızda mutlu 
olan insanlar var. Hayatın tam 
ortasında elektrik, ders çalışan 
öğrencinin masa lambasında, 
üretim yapan fabrikanın 
makinelerinde, yemek pişiren 
annenin fırınında… İşte bunun 
için zor ama mutluluk verici bizim 
işimiz. 

Işığın izi yapılan bu çalışmaları 
anlatmak için var, mesai 
saatsiz gecesini gündüzüne 
katan, yağmur kar fırtına 
demeden çalışan ve hayatımızı 
aydınlatan elektrik sektörünün 
o kahramanlarını anlatmak için… 
İyi ki varlar, var olmaya devam 
etsinler.

Keyifl i okumalar dileriz
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Lale YILMAZ 
ELDER

Yusuf Ziya YÜCE 
Uludağ EDAŞ

Müşteri, 
Tüketici, 
Abone…





BAŞKAN’DAN Nihat ÖZDEMİR / ELDER Yönetim Kurulu Başkanı

Modern dünyanın temelini 
oluşturan enerji, sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada 
önemini koruyor. Hayatımızın her 
alanında olmazsa olmaz elektrik 
enerjisini her yere ulaştırmak için 
hep birlikte gayret gösteriyoruz. 

Sürekli ve kaliteli elektrik enerjisini 
ulaştırmak için binlerce çalışan 
gecesini gündüzüne katarak 
çalışıyorlar. Bu çalışkan insanlar 
sayesinde evlerimiz, işyerlerimiz, 
sokaklarımız aydınlanıyor. 

Elektrik dağıtım hizmetini 
sunmak sadece insan gücü değil 
yüksek teknoloji yatırımını da 
gerektiriyor. Elektriğin kesintisiz 
ve kaliteli dağıtımında teknoloji 
büyük öneme sahip. Elektrik 

dağıtım hizmetini sunarken 
sistemlerimizi geliştiriyoruz, 
kendimizi geliştiriyoruz iletişim 
alışkanlıklarımızı geliştiriyoruz, 
günden güne gelişerek hizmet 
kalitemizi artırıyoruz. Müşteri 
memnuniyetini esas alan 
hizmet anlayışımızı her haneye 
ulaştırmayı hedefliyoruz.

Ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya, aydınlık geleceğimize 
zemin hazırlamaya, hayatın her 
yerinde olmaya devam edeceğiz…

Hayatımız 
Elektrik
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İlKlerİN ŞİrKetİ ADm eDAŞ

Tüketiciler İçin 
Geleceğe Yatırım 
Yapmaya Devam 
Ediyor

Ülkemizin elektrik dağıtım 
lisansına sahip ilk özel şirketi 
olan ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 
15 Ağustos 2008’den bu yana 
Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 
sürekli ve kaliteli hizmet ilkesiyle 
yaklaşık 1,8 milyon aboneye 
elektrik dağıtım hizmeti sağlarken 
bölgede ilkleri yaşatmaya devam 
etmektedir. 

Şirketin hizmet anlayışı ve ilgi 
odağının merkezinde her zaman 
tüketiciler yer almaktadır. 
Faaliyette bulunduğu bölgede 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
için tüm çalışanlar, üst düzey 
bir hassasiyet sergilemektedir. 
Kurum kültürünün bir yansıması 
olarak tüketicilerin ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun hızlı çözümler 
sunmayı hedefl erken, şirket olarak 
güvenilirlik, sürdürülebilirlik, 
ulaşılabilirlik, sosyal duyarlılık gibi 
temel değerlere sahip çıkarak 
kararlı bir şekilde çalışmalarına 
devam etmektedir.

“sektörde türkiye’nin ilk kapsamlı Çağrı merkezi olan 44 44 186 Çözüm merkezi, 
tüketicilerin memnuniyetini artırmak amacıyla 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir. 
Çözüm merkezinin deneyimli kadrosu, katma değer yaratan çalışma anlayışı, büyüyen 
yapısı, gelişmiş teknoloji ile çözüm odaklı tüketici memnuniyeti ilkesiyle çalışmaktadır.” 

“36o derece tüketici 
memnuniyeti 

döngüsü ile şirkete 
telefon, sms, faks, 
mail, dilekçe gibi 
tüm kanallardan 

gelen talepler 
tek bir noktada 

toplanmaktadır.” 



seKtÖrüN İlK KAPsAmlı ÇAğrı merKezİ

ADM EDAŞ 
Çözüm Merkezi, 
faaliyetleriyle ilgili 
tüm talepleri tek bir 
merkezde toplamak, 
hizmetlere kolay 
erişim sağlamak ve 
hızlı çözüm üretmek 
amacıyla 17 Ağustos 
2009’da kurulmuştur. 
Sektörde Türkiye’nin ilk 
kapsamlı Çağrı Merkezi olan 
44 44 186 Çözüm Merkezi, 
tüketicilerin memnuniyetini 
artırmak amacıyla 7/24 kesintisiz 
hizmet vermektedir. Çözüm 
merkezinin deneyimli kadrosu, 
katma değer yaratan çalışma 
anlayışı, büyüyen yapısı, gelişmiş 
teknoloji ile çözüm odaklı 
tüketici memnuniyeti ilkesiyle 
çalışmaktadır. 

Çözüm merkezi şikayet yönetimi 
ise dikkatli kurgulanması gereken 
bir prosestir. 360 derece tüketici 
memnuniyeti döngüsü ile 
şirkete telefon, sms, faks, mail, 
dilekçe gibi tüm kanallardan 
gelen talepler tek bir noktada 
toplanmaktadır. 

Sesli yanıt sistemiyle entegre 
çalışan CRM ses menüsündeki 
seçenekler sayesinde tüketici 
profi li, tüketici segmentasyonu, 
istek türü, istek önceliği gibi 
bilgileri sürekli takip edilmektedir. 

IVR ile yapılan etkileşimin 
sonunda, arayan tüketicinin 
verileri ve bu tüketicilerin 
geçmişteki tüm iletişimleri tek 
bir platformda izlenebilmektedir. 
Tüketicilerin daha önceki 
temasları ve talepleri takip 
edilerek daha hızlı çözüme 
kavuşturulması sağlanmaktadır.

TS EN ISO 10002:2004 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ilk 
backoffi ce hizmeti, kurulumunun 
ve işletmesinin ADM EDAŞ 
bünyesinde olması gibi özellikleri 
ile sektördeki diğer çağrı 
merkezlerinden ayırılmaktadır. 
Operasyonel, teknik ve süreç 
eğitimlerinin yanı sıra İngilizce 

Dil Eğitimleri ile İngilizce çağrı 
karşılayan müşteri temsilcilerinin 
sayısı her gün artmaktadır. 

Çözüm merkezine ve kurumsal 
mail adresine (bilgi@admelektrik.
com.tr) gelen tüm talep ve 
ihbarların tamamı tüketici 
memnuniyeti geliştirilmesi adına 
kayıt altına alınmaktadır. Kayıt 
aşamasında kullanılan yazılımlar 
ile gelen talep ve ihbarlar en 
hızlı şekilde çözüm ekibine 
iletilirken, süreçte zaman kaybı 
yaşanmamaktadır. Talep ve ihbar 
yönetimi konusunda kullanılan 
yazılımlarla tüketici memnuniyetini 
her zaman en üst düzeyde 
tutmayı hedefl emektedir. 
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“Önümüzdeki 4 yılda 1ooo merkezin daha sisteme dahil edilerek şebekenin üçte 
birinin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi hedefleniyor.”



Hİzmet BÖlGesİNe FArKıNDAlıK KAtıyorlAr

Bol Ödüllü Proje 
“Leylekler Ölmesin” 

ADM EDAŞ faaliyette bulunduğu 
bölgede yaşam kalitesinin 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
kılınmasında kurumsal sorumluluk 
bilinciyle hareket ederken 
daha iyi bir çevre ve toplum 
için fayda sağlayan projeleri 
hayata geçirmektedir. Hizmet 
sağladığı tüketicilere daha 
temiz ve yaşanabilir bir dünya 
sunmak hedefi nde üzerine 
düşen görevleri yerine getirme 
heyecanı ve enerjisi ile projelerini 
yürütmektedir.

Çevreyi, doğayı ve doğal yaşamı 
korumak üzerine kurduğu çevre 
politikasını her alana yansıtarak, 
kazan – kazan ilkesi ile başlattığı 
ve süreklilik konusunda tüm 
çalışanlarının üst düzey bir 
hassasiyetle yaklaştığı “Leylekler 

Ölmesin” projesinin çalışmaları 
aralıksız yürütülmektedir.  

ADM EDAŞ projeyi hayata 
geçirmeden önceki süreçte 
elektrik hatları nedeniyle özellikle 
göç mevsimlerinde leylekler 
zarar görmekteydi. Leyleklerin 
hatlara teması sonucu elektrik 
arızaları yaşanmakta, elektrik 
kesintileri neticesinde sunulan 
hizmet kalitesi düşmekteydi. 
Yaşanan arızalar ve kesintiler 
sonrasında iş yükü oluşmasının 
yanında ekonomik maliyetler 
de artmaktadır. Tüm bunları 
dikkate alarak oluşan zararların 
engellenmesi ve yaratıcı çözümler 
ile faydaya dönüştürülmesi 
amacıyla 2009 yılında “Leylekler 
Ölmesin” projesi hayata 
geçirilmiştir. 

Leyleklerin yaşam hakkını ve 
doğayı korumak, tüketicilerin 
yaşam kalitesini ve Şirketin 

sunduğu hizmet kalitesini 
arttırmak, maliyetlerin ve iş 
yükünün hafi fl etilmesi projenin 
amaçları arasında yer almaktadır. 
Kazan – kazan ilkesine bağlı olarak 
herkes için karşılıklı faydanın 
hedefl endiği doğayı ve doğal 
hayatı koruma bilinciyle başlatılan 
“Leylekler Ölmesin” projesiyle her 
yıl düzenli olarak göç mevsimi 
öncesi orta gerilim hatlarında 
iletken ve izolatör teçhizatında 
yalıtım çalışması yapılmaktadır. 
Ayrıca elektrik direkleri üzerine 
daha önce leylekler yuva 
yapmışlar ise olası riskleri ortadan 
kaldırmak amacıyla direkler 
üzerine leyleklerin yuva yapmasına 
elverişli özel yaşam platformları 
monte edilmektedir. Bu şekilde 
her yıl yeni yalıtım ve yuva 
çalışmaları yapılarak, daha önceki 
teknik çalışmaların bakımları 
gerçekleştirilerek leyleklerin hayatı 
güvence altına alınmaktadır. 

“ekosistemi Koruma ve Doğa sevenler Derneği’nin 2o15 yılında yayınlamış 
olduğu leylek raporunda “leylekler Ölmesin” projesinin önemi ve bölgeye 
sağladığı faydalar vurgulandı.”
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ÖDüllü Proje FArKıNDAlığıN İlK ADımı olDu

Projenin en önemli ve sevindirici 
sonucu ise direk üzerine 
yerleştirilen özel yaşam 
platformları ile elektrik hatlarında 
yapılan yalıtım çalışmaları 
sayesinde elektrik kaynaklı 
leylek yaralanmaları ve ölüm 
oranlarında çok büyük bir düşüş 
yaşanmasıdır. Ekosistemi Koruma 
ve Doğa Sevenler Derneği’nin 
2015 yılında yayınlamış olduğu 
leylek raporunda da projenin 
önemi ve bölgeye sağladığı 
faydalar vurgulanmıştır. Söz 
konusu raporun özet kısmında 
ise şunlara değinilmiştir, 
“Projenin uygulandığı köylerden 
platform yerleştirilmeden önce 
elektrik çarpmasından dolayı 
birçok leyleğin yaralandığı 
ve bir kısmının öldüğü ihbarı 
alınmaktaydı. Özellikle son 3 yılda 
çok az sayıda ihbar alınmaktadır. 
Platformların yerleştirilmesi, 
yalıtım çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi ve yavru 
halkalamaları yöre insanının da 
dikkatinin çekilmesini sağlamış, 
konuya olan duyarlılık artmıştır.“ 

Projenin gerekliliği ve sağladığı 
faydalar dikkate alındığında kısa 
sürede büyük bir farkındalığın 
ilk adımı olduğu görülmektedir. 
Leylekler Ölmesin projesine ilk 
ödül TEDAŞ’tan (Türkiye Elektrik 

Dağıtım A.Ş.) geldi. 2009 yılında 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü Halkla 
İlişkiler Proje Yarışmasında 
Leylekler Ölmesin projesi özel 
ödüle layık görüldü. 2012 yılında 
ise Avrupa Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği (Corporate 
Responsibility Europe-CRE) 
tarafından yılın en başarılı 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri seçilirken, Leylekler 
Ölmesin Projesi “Yılın Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Kategorisinde 
Üçüncülük” ve “Örnek Çevre 
Stratejisi” ödüllerine layık görüldü. 
Proje 2013 yılında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
ülke çapında diğer elektrik 
dağıtım şirketlerince uygulanması 
için örnek gösterilmesi ise 
Şirket açısından ayrı bir gurur 
yaşatmıştır. Son olarak da 2015 
yılı Aralık ayında İstanbul’da 

Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği ve Avrupa 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 
İşletme 2023 Zirvesi’nde proje 
sürdürülebilirlik ödülüne layık 
görüldü. 

Kurum kültürünün bir yansıması 
olarak gerçekleştirilen 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerinde, ADM EDAŞ’ın en 
büyük hassasiyeti her zaman 
”sürdürülebilirlik ve süreklilik” 
olmuştur. Diğer elektrik dağıtım 
şirketlerine örnek olan proje 
kapsamında her geçen gün yeni 
yuvalar yapılırken, daha önceki 
süreçte yerleştirilmiş yuvaların 
bakımları gerçekleştirilmekte 
ve orta gerilim hatlarında 
yalıtım çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

“Direkler üzerine leyleklerin yuva yapmasına elverişli özel yaşam 
platformları monte edilmektedir.”
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KArANlıKtAN AyDıNlığA GÖtüreN yol

Her gün binlerce insanın geçtiği 
yolları aydınlatan ADM EDAŞ 
ülkemizin önemli bir sorununa 
dikkat çekmek üzere koruyucu 
ailelikte farkındalık yaratmak 
adına çalışma başlattı. Bu 
kapsamda proje boyunca 
koruyucu ailelik tanıtılarak 
koruyucu bir topluma doğru 
adımlar atılmaya çalışılmıştır. 
Denizli Koruyucu Aile Derneği ile 
birlikte başlatılan “Korkmuyorum 
Karanlıktan Eskisi Gibi” projesiyle 
binlerce insan bu gerçekle 
tanıştırıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri 
temeline yerleştirdiği aile 
ve çocuk ADM EDAŞ için 
vazgeçilmezler arasındadır.  
Bu nedenle hizmet ettiği 
bölgeyle beraber çocukların 
geleceğini de aydınlatmak adına 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerine önem verilmektedir. 
Bu kapsamda koruyucu aile 
modelinden faydalanan çocuklar 
için gerçekleştirilen proje ile 
farkındalığın artması ve koruyucu 

aile modelinin yaygınlaştırılması 
adına önemli bir adım atıldı. 
Denizli Koruyucu Aile Derneği ile 
birlikte ülke çapında düzenlenen 
projeyle koruyucu aile modelinin 
tanıtılması, daha çok çocuğun 
bu hizmet modelinden 
yararlanmasını sağlamak 
adına,  çocuklar “Korkmuyorum 
Karanlıktan Eskisi Gibi, Çünkü 
Koruyucu Ailem Var” desinler diye 
farkındalık çalışmaları yürütüldü. 
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“yapılan fotoğraf sergileri 
ve tanıtımlar ile proje 

1o binin üzerinde kişiye 
ulaştı”

ÇoCuK FotoğrAF AtÖlyesİ oluŞturulDu

Projenin başladığı ilk günlerde 
fotoğraf makinalarının vizöründen 
hayata bakış açılarını gözlemleme 
fırsatı bulan 6-17 yaş aralığındaki 
çocuklar ile atölyede oldukça 
eğlenceli vakit geçirildi. Atölye 
çalışmalarıyla katılımcı çocukların 
sanatsal bir faaliyet yolu ile kişisel 
gelişimlerine katkı sağlanması 
ve fotoğrafl arın sergilenmesi 
aşamasında devlet korumasında 
veya koruyucu ailesiyle 
yaşayan çocukları etiketleme, 
ötekileştirmenin önlenmesi ve 
onlara karşı acıma duygusu 
yerine toplumsal sorumluluk 
duygusunun ön plana çıkarılması 
da projenin hedefl eri arasında 
ön sıralarda yer almaktaydı. 
Projenin ilk bölümünde çocuklar 
hayata bakışlarını sahibi oldukları 
fotoğraf makinalarıyla sergileme 
fırsatı buldu. 

Ünlüler İle Bir Araya 
Geldiler

Proje kapsamında fotoğraf 
atölyesi ile başlayan eğitim 
sonrasında uygulama gezileri 
düzenlendi. Bu kapsamda 
çocuklarla Buldan, Çivril, 
Pamukkale, Hierapolis, Laodikya 
ve İstanbul gezileri düzenledi. 
Atölyede öğrendikleri bilgileri 
İstanbul sokaklarında uygulama 
fırsatı bulan minik sanatçılar aynı 
zamanda projeye destek veren 
ünlülerle bir araya geldi. Ünlüler 
ile bir arada fotoğraf çektiren 
çocukların mutluluğu projenin 
görünmeyen yüzünü de gözler 
önüne seriyordu. Geziler sırasında 
koruyucu aileleriyle birlikte vakit 
geçiren çocuklar aileleriyle olan 
bağlarını daha da güçlendirdi ve 
gittikleri her bölgede koruyucu 
ailenin önemini gördükleri 
herkesle paylaştı. 

Fotoğrafl arla birlikte 
çocukların dünyası da 
sergilendi

Proje boyunca birlikte gezip 
birlikte yeni şeyler öğrenen 
çocukların birbirinden güzel 
çalışmalarından seçilen toplam 
50 fotoğraf ilk olarak Denizli’de 
sergilendi. Sergide çekilen 
fotoğrafl ara gösterilen ilginin yanı 
sıra koruyucu aile tanıtımları tüm 
hızıyla devam etti. Çocukların 
çektiği fotoğrafl arın anlamı her 
bir karede farklı farklı ortaya 
çıkmaktaydı.  İlk sergi ile beraber 
projede ikinci adım da başlamış 
oldu. Sergiye eş zamanlı olarak 
koruyucu aile modelleri hakkında 
bilgilendirme ve farkındalık 
çalışmaları yapıldı. 

Proje ile Koruyucu Ailelik 
Başvuruları Artı

Projenin 1. Uluslararası Çocuk 
Koruma Kongresi’nde yapılan 
sunumu da büyük bir beğeni 
topladı. Yapılan fotoğraf sergileri 
ve tanıtımlar ile proje 10 binin 
üzerinde kişiye ulaştı. Medya, 
TV desteği ve sosyal medya 
aracılığıyla proje öngörülenden 
çok daha fazla sayıda kişiye 
ulaştı. Proje sonucunda koruyucu 
aile başvuru sayısında önemli 
artış sağlandığı görüldü.

“Çocukların çektiği fotoğrafların anlamı her bir karede farklı farklı ortaya 
çıkıyor.”
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AKDeNİz eDAŞ’tAN “AKıllı ŞeBeKeler” 
İÇİN ÖNemlİ Bİr ADım DAHA

Projenin koordinatörlüğünü 
Türkiye’den T4E Enerji ve 
Otomasyon fi rması  üstlenirken, 
AKDENİZ EDAŞ (www.
akdenizedas.com.tr)  ve yine 
Türkiye’den Endoks Enerji 
Sistemleri (www.endoks.com.tr) 
ile birlikte Avusturya’dan UBIMET 
GmbH fi rması (www.ubimet.
com) ve İsveç’ten UPPSALA 
Üniversitesi (www.uu.se) projede 
paydaş kuruluşlar olarak yer 
almaktadır. 

3 ülke ve 5 ortak tarafından 
gerçekleştirilecek proje ile her 
geçen gün kullanımı yaygınlaşan 
GES, RES vb. yenilenebilir enerjiye 
dayalı dağıtık üretim tesislerinin 
şebekeye entegrasyonunda 
ortaya çıkan problemlerin en aza 
indirilmesi için akıllı bir dağıtım 
otomasyon sistemi geliştirilmesi 

hedefl enmiştir. Bu sistem 
sayesinde, dağıtık üretimlerin 
daha fazla sisteme entegre 
olması sağlanacak, sistemdeki 
teknik kayıplar en aza indirilecek 
ve yerli kaynaklara dayalı üretim 
artırılarak hem ülke ekonomisine 
hem de çevreye önemli bir katkı 
sağlanacaktır. Proje kapsamında 
dağıtım merkezlerine tesis 
edilecek akıllı uç birimi ile dağıtık 
üretimleri izleyen, üretimlerini 
tahmin eden ve dağıtım 
şebekesinin optimum çalışma 
noktasını hesaplayan merkezi 
kontrol yazılımı tamamen yerli 
kaynaklarla geliştirilecektir. 

24 ay içerisinde saha 
uygulamasına geçmesi planlanan 
proje ile ilgili her türlü haber 
ve bilgi midas.t4e.com.tr 
adresindedir.

 Ana yapısıyla;

• Tüketiciye sunulan elektrik 
enerjisinin teknik kalitesinin 
iyileşmesi ile müşterilerimizin 
elektrikli cihazlarında oluşan 
arızaların önüne geçilecektir.

• Üretici - Tüketicilerin 
yenilenebilir enerji 
sistemlerini şebekeye daha 
kolay bağlayabilmesini 
sağlayacaktır.

• Yenilenebilir enerji 
sistemlerinin yaygınlaşması, 
daha yeşil bir çevre ve yeni 
nesillere daha yaşanılabilir bir 
dünya sağlanacaktır.

• Hava olaylarına karşı önceden 
önlem alınabilmesini ve 
arızaların azaltılabilmesini 
sağlayacaktır.

“Proje ile, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşması, daha yeşil bir çevre ve 
yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya sağlanacak.”
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erA-Net smArt GrıDs Plus NeDİr?

Avrupa’da 21 ülkenin inisiyatifi  
ile oluşturulan “ERA-NET Smart 
Grids+” programı, akıllı şebekeler 
konusunda yürütülen çalışmaların 
ülkeler arası işbirliği ile daha 
verimli hale dönüştürülmesini, 
mevcut birikimlerin daha geniş 
yelpazede paylaşılmasını ve akıllı 
şebekeler alanında doğrudan 
ürüne dönüşebilecek araştırma 
ve uygulama projelerinin 
desteklenmesini amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda 2015 yılında 
gerçekleştirilen ilk çağrısında akıllı 

şebekeler konusunda toplam 104 
Milyon Avro bütçeye sahip 50 
proje yarışmış ve bunlardan 21 
tanesi toplam 31 Milyon Avro’luk 
bir bütçe ile desteklenmeye 
değer bulunmuştur. Programın 
amacı, ticari ürüne dönüşebilecek 
teknolojilerin fi ili saha 
uygulamalarını barındıran projeler 
ile hayata geçirilmesidir. 2015 
Aralık ayında açıklanan ilk çağrı 
sonucuna göre desteklenen 
projelerde bütçenin % 48’i sanayi 
kuruluşlarına verilmiştir.

Avrupa’daki 21 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan “erA-Net smart Grids Plus” 
programı kapsamında AKDeNİz eDAŞ’ın da paydaşı olduğu mıDAs “multi-input 
ıntelligent Distribution Automation system (Çok Girdili Akıllı Dağıtım otomasyon 
sistemi)” projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.

“2o15 yılında 
gerçekleştirilen ilk çağrıda 
akıllı şebekeler konusunda 

toplam 1o4 milyon Avro 
bütçeye sahip 5o proje 
yarışmış ve bunlardan 

21 tanesi toplam 31 milyon 
Avro’luk bir bütçe ile 

desteklenmeye değer 
bulunmuştur.”

13



BAŞKAN yüCel 
“HAyırlı olsuN”A Gİttİ

Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, bir 
süre önce Akdeniz Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (Akdeniz 
Edaş) Antalya Doğu Bölge 
Müdürlüğü görevine 
atanan Uğur Osman 
Koç’u makamında ziyaret 
ederek “Hayırlı Olsun” 
temennisinde bulundu. 

Daha önce gerçekleştirmek 
istediği ziyareti, iş yoğunluğundan 
dolayı geciktirmek zorunda 
kaldığını belirten Başkan Yücel, 
Akdeniz Edaş yetkililerine 
Alanya’ya verdikleri önem ve 
yapılan yatırımlardan dolayı 
teşekkür etti. Alanya’da yapacağı 
tüm çalışmalarda Akdeniz Edaş’a 
destek olduklarını ve olmaya 
devam edeceklerini belirten 
Yücel, Uğur Osman Koç’a yeni 
görevinde başarılar diledi. 

Ziyaretten ve verdiği destekten 
dolayı Başkan Yücel’e 
teşekkürlerini sunan Uğur Osman 
Koç ise yapılan ve yapılacak 
olan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Yatırım programının 
netleşmesiyle birlikte sorumluluk 
alanı içerisinde bulunan tüm 
ilçelerde çalışmalara hız 
vereceklerini belirten Uğur 
Osman Koç, Alanya Belediyesi 
ile birlikte hareket etmenin 
kendilerine güç katacağını söyledi. 

“Akdeniz eDAŞ, sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm ilçelerde 
çalışmalara hız verecek.”
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“Antalya genelinde öğrenim gören resmi ve özel tüm ilk, orta ve lise 
öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışma sayesinde enerji tasarrufu 
konusunda gerekli bilinç ve kültür oluştu.”

Akdeniz Elektrik Dağıtım 
AŞ ve Milli Eğitim Antalya İl 
Müdürlüğü işbirliği ile “Enerji 
Tasarrufu Haftası” temalı resim, 
şiir ve kompozisyon yarışması 
düzenlendi. Yarışmada derece 
yapan öğrencilere hediyeleri 
takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen ödül 
töreninde konuşan Akdeniz 
Elektrik Dağıtım Genel Müdürü 
Murat Yiğit, enerji tasarrufunun 
ilkokul çağlarından başlayarak 
kazanılan bir alışkanlık olduğunu 
belirterek, ebeveynlerin ve 
öğretmenlerin bu bilinci 
oluşturmak adına çok büyük 
sorumlulukları olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan 
Tevke ise, il genelinde öğrenim 
gören resmi/özel tüm ilk, orta 
ve lise öğrencilerinin katılımıyla 
düzenlenen yarışma sayesinde 
enerji tasarrufu konusunda gerekli 
bilinç ve kültürün oluştuğunu 
söyledi. 

Resim, şiir ve 
kompozisyon olmak 
üzere 3 dalda birinci 
olan öğrencilere, dizüstü 
bilgisayar, ikincilere 
tablet, üçüncülüğü hak 
eden öğrencilere ise MP 
4 müzik çalar hediye 
edildi.

AKDeNİz eleKtrİK’teN ÖğreNCİlere sürPrİz

16



ADI SOYADI İLÇESİ OKULU SINIFI DERECESİ ESER

BESTE KOCABACAK MANAVGAT MANAVGAT ÖZEL MAYA İO 4/A BİRİNCİ RESİM

EYLÜL CEREN COŞKUN GAZİPAŞA MACAR FAHRİ ÖZÇELİK İO 3/A İKİNCİ RESİM

YAĞIZ ŞAHİN MURATPAŞA ANTALYA SINAV KOLEJİ 4/D ÜÇÜNCÜ RESİM

ADI SOYADI İLÇESİ OKULU SINIFI DERECESİ ESER

YAREN KAYA KORKUTELİ
FİKRİYE RAMAZAN 

YALÇIN OO
6/A BİRİNCİ

TASARRUF 
BİLİNCİYLE

ZEYNEP SUDE 
KARAASLAN

MURATPAŞA
MEHMET AKİF 
ERSOY İHOO

7/C İKİNCİ
BİLİNÇLİ 
TÜKETİCİ

AYÇA TUBA MUTLU KEMER
HACI SAYGAN HAKKI 
HAFİZE SAYGAN OO

6/A ÜÇÜNCÜ
ENERJİ 

TASARRUFU

ADI SOYADI İLÇESİ OKULU SINIFI DERECESİ ESER

İNANÇ GİZEM SUBAŞI KORKUTELİ
HACI ETHEM ŞERİFE 

KAVUKÇU AL
11/A BİRİNCİ

GERÇEK BİR 
RÜYA

ELİF ÇAĞLAR GAZİPAŞA GAZİPAŞA AL 11/E İKİNCİ
GELECEKTEN 

BİR RÜYA

ESMA CAN DÖŞEMEALTI OSB MTAL 12/D ÜÇÜNCÜ
KAYNAĞIMIZ 

BİTİYOR

resim Dalı

Şiir Dalı

Kompozisyon Dalı

ÖDül AlANlArıN lİstesİ 
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KAlİtelİ Hİzmet Vermeye ÇAlıŞAN Bİr eleKtrİK 
DAğıtım FİrmAsıyız…

“Geçmiş yıllara ilişkin öngörülen hedeflerin daha fazlasını 
gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz”

 
Hizmet Edilen Bölge Adıyaman ve Kahramanmaraş

Alan (km²) 22.217

Bölge Nüfusu (2015)  1.699.384

Türkiye İçindeki Payı (%) 2,2

İlçe Sayısı (Merkez ilçe dahil) 20

Mahalle Sayısı 683

Tüketici Sayısı 631.557

2015 Yılı Bölge Tüketimi (Arza Sunulan) (MWh) 4.859.604

2015 Yılı Satışını Yaptığımız  Elektrik (Dağıtım + Perakende) (MWh) 3.993,21

Hedef K/K Oranı (%) 10,032

Dağıtıma Esas K/K Oranı (2015)(%) 4,98

Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinden oluşan görev bölgesinin Elektrik Dağıtım işinin işletme hakkını özel-
leştirme kapsamında 01 Ocak 2011’de devir alarak göreve başlamıştır. Yaklaşık 631 bini aşkın tüketiciye 
en kaliteli şekilde hizmet vermeye çalışan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Hasan Kaşıkçı, Genel 
Aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplar için elektrik almaktadır. Kaşıkçı, Bölgemizde faaliyet göste-
ren diğer tedarikçilerle birlikte görevli tedarik şirketi olan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş nin toplam 
sattığı enerji miktarının yıllık 5 milyar KWh’e yaklaşmış olduğunu ifade etti.
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Elektrik dağıtımında kullandıkları 
teknolojilerden, elektriğin daha 
kaliteli ve tasarrufl u olarak 
tüketilmesini sağlamak üzere 
teknoloji ve altyapı alanındaki 
projelerden de bahseden 
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü Hasan Kaşıkçı, 
Teknolojinin insan hayatında 
ne kadar önemli bir yere sahip 
olduğunun altını çizerken  Şirketin  
kuruluşundan bugüne kadar 
geçen sürede Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Teknolojilerinin yoğun 
olarak kullandıklarını da belirtti 
ve “AKEDAŞ olarak hizmet 
sunduğumuz görev bölgemizi 
yaklaşık 400.000’i aşkın direk 
üzerinde 120.000 armatürle 
aydınlatıyoruz. Aydınlatma 
amacıyla aylık ortalama 6.000 
MWh enerji kullanımımız söz 
konusu. 2011-2013 yıllarında 

elektrik enerjisinin daha kaliteli 
ve tasarrufl u kullanımını 
sağlayabilmek adına şebekemizde  
125 MVar gücünde kompanzasyon 
yatırımı gerçekleştirilmiştir. 
Aynı zamanda geliştirilen kalite 
izleme sistemi ile şebekemizin 
ana fi derlerinde meydana gelen 
gerilim dalgalanmaları ve fi der 
açma bilgileri elde edilerek 
kesintilere hızlı müdahale 
edilmektedir.  2013 yılında OG 
ve AG gerilim seviyelerinde 
şebekeye tesis edilen 50 adet 
kalite analizörü ile de şebekemizin 
harmonikler, fl icker, dalgalanmalar 
ve gerilim dengesizliği açısından 
kalitesi takip edilmektedir. Yapılan 
kompanzasyon sistemi ile reaktif 
oranlar sınır değerlerin dahi 
altında tutulmakta, böylelikle 
sistemde meydana gelen kayıplar 
azaltılarak  bölgemizde üretim, 

iletim  ve dağıtımda verimlilik 
sağlanmaktadır. Ayrıca SAP 
yazılımı ve entegre programlarını 
kuruyoruz. SCADA merkezimiz 
2015 yılı sonunda bitti. CBS 
(Coğrafi k Bilgi Sistemleri), TKS 
(Tedarik Sürekliliği Kayıt Sistemi), 
OSOS( Otomatik sayaç okuma 
Sistemi) kurulmuş işletilmektedir.”  
dedi.

“2o11-2o15 
dönemi içerisinde 

her bir yıl için 
29 milyon tl olmak 
üzere toplamda 145 
milyon tl’lik yatırım 
planı oluşturuldu”

AyDıNlAtmA Ve teKNolojİK yAtırımlAr 
Hız KesmeDeN DeVAm eDİyor…
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5 yılDA yAPılmAsı GereKeN yAtırım 
4 yılDA GerÇeKleŞtİrDİ…

Bölgeyi devraldıktan sonra 
bugüne kadar geçen süreçte 
yapılan yatırımlara da değinen 
Kaşıkçı, EPDK tarafından, Akedaş 
Elektrik Dağıtım  A.Ş.’ye 2011-
2015 dönemi içerisinde her 
bir yıl için 29 milyon TL olmak 
üzere toplamda 145 milyon TL’lik 
yatırım planı oluşturulduğundan 
bahsederken kesintisiz ve kaliteli 
enerji sunabilmek için ihtiyaç 

duyulan şebeke yatırımlarını, 
teknoloji ve sistem yatırımlarını 
büyük bir titizlikle tespit edildiğini 
ve toplamda 145 milyon TL’lik 
yatırım gerçekleştirilirken 5 yılda 
yapılması gereken yatırımı 4 yılda 
gerçekleştirdiklerini de sözlerine 
ekledi.

Ayrıca Genel Müdür Kaşıkçı, 
Şirketin teknik ve ticari kalite 

parametrelerinin geliştirilmesi, 
tüketicilere sunulan ve 
sunulacak olan hizmet 
kalitesinin artırılmasına yönelik 
çalışmalarının da hız kesmeden 
devam ettiğine vurgu yaparken 
“Hedefl erimizde de geçmiş 
yıllara ilişkin öngörülen hedefl erin 
daha fazlasını gerçekleştirme 
amaçlanmaktadır” ifadesini 
kullandı.

“Çağrı merkezimiz tüketicilerimizin tüm talep, başvuru ve şikâyetlerine cevap 
vererek anında çözüm üretmektedir”

Elektrik Dağıtımı ve Perakende 
Satışına İlişkin Hizmet 
Kalitesi Yönetmeliği gereği 
Çağrı Merkezimiz kurularak 
01.12.2012 tarihinden itibaren 
göreve başladığını belirten 
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Genel Müdürü Hasan 
Kaşıkçı; “Çağrı Merkezimiz, 
4444602 ve 186 numaralı 
telefonlardan Kahramanmaraş 
ve Adıyaman bölgelerimizdeki 
tüm tüketicilerimize 7/24 
hizmet sunmaktadır” dedi. 
Çağrı Merkezimizde arıza, 
aydınlatma ve kaçak elektrik 
ihbarları ile birlikte; abonelik 
ve tahakkuk işlemlerinde de 
bilgilendirme ve yönlendirme 
işlemlerinin sağlandığını ifade 
eden Kaşıkçı; “Güler yüzlü ve 
pozitif hizmet anlayışı ile en üst 
düzeyde tüketici memnuniyetini 

prensip edinen Çağrı Merkezimiz 
tüketicilerimizin tüm talep, 
başvuru ve şikâyetlerine 
cevap vererek anında çözüm 
üretmektedir veya ilgili 
birim tarafından çözüme 
kavuşturulması sağlanmaktadır” 
ifadesini kullanırken, “Çağrı 
Merkezimizde kullanılan 
programlar tüm birimlerimizle 
bütünleşmiş olup, kayıt altına 
alınan talep, başvuru ve şikâyetler 
anında ilgili birim tarafından 

sonuçlandırılmak üzere 
görüntülenmektedir” dedi.

Ayrıca tüketicileri tarafından web 
siteleri aracılığı ile bildirilen ihbar, 
talep, başvuru ve şikâyetlerin 
anında çağrı merkezleri 
tarafından görüntülenmekte 
olduğuna ve bu sayede hızlı 
şekilde çözüm üretildiğinin de 
önemine dikkat çekildi.  

AKeDAŞ ÇAğrı merKezİ
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Ellerindeki bütün bu somut 
verilere baktıkları zaman enerjinin 
en son vazgeçilen ihtiyaçlardan 
biri olduğu düşünüldüğünde 
2016 yılı ve sonrası için de bu 
rakamların katlanarak artmasını 
beklediklerini ifade eden Hasan 

Kaşıkçı “ Dağıtım bölgemizde 
tüketilen enerjinin daha fazlası 
bölge içerisinde kamu ve özel 
üretim şirketleri tarafından 
üretilmektedir. Bölgede bu 
bakımdan oldukça zengin 
durumdayız ” dedi.

2o16 yılı Ve soNrAsı İÇİN De Bu rAKAmlArıN 
KAtlANArAK ArtmAsıNı BeKlemeKteyİz…

İŞLETMEDE OLAN SANTRALLER

SANTRAL SAYISI TOPLAM KURULU GÜÇ (MW)

GÜCÜ ADIYAMAN KAHRAMANMARAŞ ADIYAMAN KAHRAMANMARAŞ

LİSANSSIZ 5 21 3,0098 15,481

10 MW  ALTINDA 5 23 22,700 111,840

10-50 MW ARASINDA 4 13 96,470 309,160

50 MW ÜZERİNDE 0 6 0,00 3.404,140

TOPLAM 14 63 122,179 3.840,621

GENEL TOPLAM 77 3.962,8

Hasan Kaşıkçı
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü

21



AKEDAŞ BÖLGESİ OTOP  KOJENARASYON TESİSLERİ  

SIRA 
NO

FİRMA ADI
LİSANS 

TİPİ
DURUMU GÜÇ  MW

1 Abateks Tekstil Ticaret ve Sanayii A.Ş. LİSANSLI GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA 4,390

2 Arıkan Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSLI İŞLETMEDE 9,000

3 Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSLI İŞLETMEDE 8,780

4 Balsuyu Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. LİSANSLI İŞLETMEDE 9,730

5
İSKUR BOYA 
(Bil-Kur Tekstil Boya San. Ve Tic. A.Ş.)

LİSANSLI İŞLETMEDE 2,000

6
Dokuboy Dokumacılar Tekstil Madencilik 
San. ve Tic. A.Ş. 

LİSANSLI İŞLETMEDE 4,390

7 İskur Tekstil Tic.Ve San.A.Ş LİSANSLI İŞLETMEDE 8,780

8 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. (DIESEL ) LİSANSLI İŞLETMEDE 24,340

9 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. (DOĞALGAZ) LİSANSLI İŞLETMEDE 17,460

10 Kipaş Kâğıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. LİSANSLI İŞLETMEDE 25,000

11 K.Maraş Kağıt San. Ve Tic.A.Ş LİSANSLI İŞLETMEDE 15,700

12 Lutuf Mensucat A.Ş. LİSANSLI İŞLETMEDE 2,000

13 MARTEKS MARAŞ TEKSTİL SAN.A.Ş. LİSANSLI GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA 4,390

14 Türkiye Şeker Fabrikaları LİSANSLI İŞLETMEDE 9,600

15 Nazar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSLI Montaj aşamasında 4,500

16 Tekas Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Tic. A.Ş. LİSANSLI GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA 0,800

17 Ekoner En.Elk.San.Tic.A.Ş. LİSANSLI ÖN LİSANS- Proje aşamasında 0,000

18 Gemciler Güven Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş LİSANSLI
ÖN LİSANS- Geçici kabül 

aşamasında
2,000

19 Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. LİSANSLI ÖN LİSANS- Proje aşamasında 2,000

20 Kütükçüoğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSLI ÖN LİSANS- Proje aşamasında 2,000

21 Öztürk Enerji Anonim A.Ş. LİSANSLI ÖN LİSANS- Proje aşamasında 4,800

22 Nar Teksitl Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSLI ÖN LİSANS- Proje aşamasında 9,730

23 Madosa Tekstil ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSSIZ Geçici Kabul Yapıldı 0,800

24 Emin Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSSIZ GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA 2,022

25 Mem Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. LİSANSSIZ GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA 4,390

26 Çabasan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. LİSANSSIZ Proje Aşamasında 1,200

27 Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. LİSANSSIZ Proje Aşamasında 17,560

28 Midaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİSANSSIZ Montaj aşamasında 5,990

29 NET Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti LİSANSSIZ Proje Aşamasında 1,200

30 NEVRES TEKSTİL KOJEN       LİSANSSIZ LİSANSSIZ Bilinmiyor 1,600

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Görev bölgesinde toplam 206,15 MW gücünde 30 Adet Otop Kojenarasyon Tesisi 
bulunmakta olup; bunların 22 tanesi Lisanslı (171,39 MW), 8 Tanesi Lisanssızdır. (34,76 mw)
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KAyıP - KAÇAK orANı % 5’İN AltıNA DüŞürülDü…

Kayıp ve kaçak elektrik kullanımı 
noktasında da olumlu gelişmeler 
yaşandığını dile getiren Kaşıkçı , 
“Geçen yıllara oranla kayıp kaçak 
oranında iyileşme söz konusu. 

Devletten alınan elektriğin yüzde 
95,02’lik bölümü satılırken, yüzde 
4,98 oranında kayıp ve kaçak 
bulunuyor. Dünyada kayıp kaçak 
oranı %5 ile %7 arasında olduğu 

bilinmektedir. Bu ortalamalar 
dünyadaki ortalamaların dahi 
altındadır. İlerleyen dönemlerde 
bu konuda da daha iyi sonuçlar 
elde edeceğiz” şeklinde konuştu

"Bölgede kayıp-kaçak ortalaması dünya ortalamasının altında."
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HEDEF GERÇEKLEŞEN 

1-Yüksek tüketimli müşterilerin 
dağıtım sistemindeki tarife ile 
istenilen ücret kalemleri ve 
tarife oranındaki farklardan 
dolayı 154 Trafo merkezi kurarak 
dağıtım sistemini terk etmekte 
olup; bu durum ise dağıtım 
şirketlerinin dağıttığı enerjinin 
azalması dolayısıyla gelirlerinin 
azalmasına yol açacak sonuçlar 

doğurmaktadır. TEİAŞ ise en 
büyük dağıtım şirketi olma 
yolunda mesafe kat etmektedir.

2-KOJEN üretim santrallerinin 
çoğalmasıyla sisteme giriş 
ve çıkışlarda bir teknik 
düzenlemenin olmamasından 
kaynaklı teknik kaliteyi bozan 
olayların olması, buna istinaden 

tüketici şikayetlerinin artması. 
Hatlarımızda bu tüketiciler 
için ayrılmış olan kapasitenin 
kullanılmamasından dolayı, 
ilave tüketici bağlantısı 
yapılamadığından gelir 
azalması yaşanmaktadır. Kojen 
santrallerinden emre amade 
bedeli alınması için mevzuatta 
düzenleme gerekiyor.

DAğıtım ŞİrKetlerİNı BeKleyeN soruN Ve sıKıNtılAr…
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Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret 
Akbaş’ın göreve başlamasının 
birinci yıl dönümü ile 5 yönetim 
sistem belgesinin aynı gün 
alınması, kurumda çifte mutluluk 
yaşattı. Aras Elektrik personeli, 
bu anlamlı günü pasta keserek 
kutladı.

Aras Elektrik, kalite çalışmaları 
kapsamında entegre yönetim 
sistemlerinden beş yönetim 
belgesini ilk denetlemesinde 
alarak büyük bir başarıya imza 
attı.

2015 yılının sonlarından itibaren 
başlatılan entegre yönetim 
sistemleri çalışmalarını büyük 
bir titizlikle devam ettiren 
Aras Elektrik, aradan kısa bir 
zaman geçmesine rağmen ilk 
denetlenmesinde belgelerin 
sahibi oldu. 

50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Türkiye’de İlk

ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 14001  Çevre Yönetim 
Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi,  ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
ile OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgelerini alan Aras Elektrik, 
özverili çalışmalarının semeresini 
aldı. Bunlardan 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi Türkiye’de 
elektrik dağıtım şirketleri 
arasında ilk defa alınması 
açısından dikkat çekti. 

Yönetim Sistem sertifikalarının 
alındığı gün aynı zamanda Aras 
Elektrik Genel Müdürü Fikret 
Akbaş’ın göreve başlamasının 
birinci yıl dönümüne rastlaması 
nedeniyle Aras Elektrik personeli, 

bu mutlu günü pasta keserek 
kutladı. 

Genel Müdür Fikret Akbaş’ın 
şirketteki birinci yıl dönümünü 
kutlayan personel, toplantı 
salonunda bir araya geldi. Özverili 
çalışmalar sayesinde alınan bu 
başarıyı basın mensuplarıyla 
birlikte kutlayan Aras Elektrik 
Genel Müdürü Fikret Akbaş, “ 
Bizlerin başarılarını kamuoyu ile 
paylaşmada emeğiniz büyük. 
Bizimle birlikte aynı heyecanı 
sizler de yaşadınız, bu yüzden 
pastayı kesmek sizlere nasip 
oldu. Hep birlikte güzel işlere 
imza atacağız. Aldığımız 
belgelerle birlikte kaliteyi daha 
üst seviyeye taşıyacağız. Emeği 
geçen bütün personelimizi 
kutluyor, başarılarımızın devamını 
diliyorum” dedi.

“Aras elektrik, kalite çalışmaları kapsamında entegre yönetim sistemlerinden beş 
yönetim belgesini ilk denetlemesinde alarak büyük bir başarıya imza attı.”

ArAs eleKtrİK’teN Bİr İlK
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ArAs eleKtrİK’teN İNterAKtİF Hİzmet

Özelleştikten sonra bölgede 
birçok yeniliğe imza atan Aras 
Elektrik, yeni başlattığı interaktif 
iletişim sistemini hayata geçirdi. 
Canlı Destek Servisi sayesinde 
müşteriler, soracağı soruları sıra 
beklemeden müşteri temsilcisine 
yönelterek deyim yerinde ise 
canlı chat yapıyorlar. Yazılı olarak 
internet sitesinden yapılan canlı 
chat hizmeti, kullanım kolaylığı 
sayesinde hemen benimsenmesi 
ile kullanıcılardan takdir görüyor. 

İletişim ağının günümüzde insan 
hayatının merkezine yerleşmesi, 
yeni teknolojilerin her geçen gün 
farklı türevleriyle hayatımızın 
vazgeçilmezleri arasına girmesi, 
şirketleri de yeni teknolojileri 
devreye almaya zorluyor. Aras 
Elektrik’te yeni canlıya alınan 
bu sistem, kullanım standartları 
açısından bir hayli ergonomik.

Türkiye’de Tek

İletişim ağının bulunduğu 
her yerde sıra beklemeden 
yapılabilen bu uygulamayla 
müşteriler, meşgul sesi 
duymadan sorularına muhatap 
bulabiliyor. Aras Elektrik Canlı 
chat uygulamasının en önemli 
özelliği ise Türkiye’de tek olması. 
21 elektrik dağıtım şirketi 
arasında sadece Aras Elektrik’te 
olan bu uygulama, Aras Elektrik’in 
ilerleyen dönemlerdeki interaktif 
hizmetleri hakkında ipucu veriyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

www.arasedas.com internet 
sitesini açtıktan sonra sağ alt 
köşede bulunan canlı destek 
kısmına tıklanarak açılan kutulara 
isim, soy isim ve tesisat numarası 
giriliyor. Konuşma başlat’ı 
tıklayıp sorularınızı iş ve sosyal 
hayatınızı hiç etkilemeden bir 
tık’la sorabiliyorsunuz. Evinizde, 
otobüste, sıra beklemeden 
ve meşgul sesi duymadan... 7 
gün 24 saat hizmet veren canlı 
destek servisiyle abonelikten 
sokak aydınlatmalarına, 
elektrik faturalarınızdan, 
elektrik kesintilerine kadar 
gündelik yaşamınızı etkileyen 
elektrik dağıtımına dair bütün 
sorularınızı müşteri temsilcisine 
sorabiliyorsunuz.

“Aras elektrik Canlı chat uygulamasının en önemli özelliği türkiye’de tek olması. 21 elektrik 
dağıtım şirketi arasında sadece Aras elektrik’te olan bu uygulama, Aras elektriğin ilerleyen 
dönemlerdeki interaktif hizmetleri hakkında ipucu veriyor.”

“Canlı Destek 
servisi 

sayesinde 
müşteriler, 

soracağı soruları 
sıra beklemeden 

müşteri 
temsilcisine 
yöneltiyor.”
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Aras Elektrik, Erzurum-Erzincan-
Bayburt-Ağrı-Kars-Ardahan ve 
Iğdır illerini kapsayan Aras Çözüm 
Merkezini 01/07/2015’de hizmete 
açmıştır.

Aras Elektrik, müşteri 
beklentilerini, önerilerini ve 
şikâyetlerini tek bir noktada 
toplayarak, bu verilerin en 
kısa zamanda işlenerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak için 
müşterilerinin 7 gün 24 saat her 
konuda hizmet aldıkları 444 7 850  
Çözüm Merkezi ile 10 aydır hizmet 
vermektedir.

“Hızlı bilgi akışının son derece 
önemli olduğu günümüzde 
doğru çalışan, organize olmuş  
iletişim kanalını müşterilerimize 
sunmak  önceliklerimiz arasında 
yer alıyordu” diyen  Aras Elektrik 
Genel Müdürü Fikret Akbaş 
“Göreve başlamamızla beraber 
sunduğumuz iletişim hizmetlerinin 
yetersiz olduğunu tespit ettik ve 

müşterilerimizin elektrik dağıtımı 
gibi son derece önemli bir hizmeti 
sunan bir Şirket ile iletişim 
kurmakta zorluk çekmemeleri için 
Aras Elektrik Çözüm Merkezini 
kurduk” diye belirtti.  

444 7 850 Çözüm Merkezi 
numarası ile müşterilerinin 
elektrik arıza, tahakkuk, kaçak 
elektrik kullanım ihbarları, sayaç, 
abonelik işlemleri, aydınlatma 
ile ilgili taleplerin alınması, 
yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi 
ve sonuçlandırılması 
yapılmaktadır.

Aras Elektrik Genel Müdürü 
Fikret Akbaş “Bölgeden 
kazandığımızı yine bölgemize 
harcama prensibiyle bölgede 
istihdam sağlamaya önem 
vererek çalışma arkadaşlarımızı 
bölgemizden seçtik.  Bu ekip 
sadece telefonlara cevap 
vermiyor ; e-posta, faks, SMS 
gibi iletişim kanallarını da etkin 

kullanarak, müşterilerimiz tüm 
isteklerini sonuçlandırıp, tüm 
problemlerini çözebiliyor” dedi. 
Çözüm merkezinin yaklaşık 
iki milyon liralık yatırımla 
kurulduğunu belirten AKBAŞ, 
Çözüm Merkezinde çalışan 
personelin 360 saatlik müşteri 
ilişkileri eğitiminden geçerek 
işbaşı yaptığını söyledi. 

Akbaş, Çözüm Merkezine gelen 
kaçak enerji kullanım ihbarlarının 
değerlendirilmesiyle ile kaçak 
ile mücadelede ciddi başarı 
elde ettiklerini söyledi. Ayrıca 
müşterilerinin Çözüm Merkezi 
sesli yanıt sistemi ile kesinti ve 
arıza bilgilerini hızlı bir şekilde 
öğrenerek günlük programlarını 
yapabildiklerini ve  Çözüm 
Merkezinin yanında Facebook, 
Twitter ve Instagram gibi sosyal 
medya hesaplarını da hayata 
geçirerek müşteri sorun ve 
taleplerini çözmeye çalıştıklarını 
vurguladı.

müŞterİ BeKleNtİlerİ ÖNCelİğİmİz

“Çözüm merkezine gelen kaçak enerji kullanım ihbarlarının değerlendirilmesi ile 
kaçak ile mücadele ciddi başarı elde edildi.”
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ArAs eDAŞ Ve etü İŞBİrlİğİ ProtoKolü yAPılDı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 
ve Aras EDAŞ-Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi’ndeki 
işbirliği protokol törenine ETÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muammer 
Yaylalı, Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi Genel Müdürü 
Fikret Akbaş, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, öğretim görevlileri katıldı.

ETÜ Elektrik Elektronik 
Mühendisliği ve Aras EDAŞ 
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
tanıtım videolarıyla başlayan 
törende konuşan ETÜ Elektrik 
Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Dumlu, yapılan işbirliği 
anlaşmasına ilişkin şunları 
söyledi: “Öğrencilerimiz Aras 
elektrik şirketinde staj ve 
teknik geziler yapacak, her yıl 
bölümümüzde başarılı olan beş 
öğrencimize öncelikli olarak iş 
imkanı sağlanacak, aynı zamanda 
öğrencilerimizin staj yapabilmeleri 
için kontenjan oluşturulacaktır.

Öğrencilerimiz ders saatleri 
dışında uygun vardiyalara göre 
İşkur iş başı eğitim programı 
dahilinde Aras Elektrik Çağrı 
Merkezi departmanında iş 
imkanı bulacak, düzenli olarak 
elektrik mühendisliği üzerine 
paneller ve söyleşiler organize 
edilecektir. Aras Elektrik, 
üniversitemiz bünyesinde 

geçmişten günümüze elektrik 
tesisatlarından bir sergi kurmayı 
planlamaktadır. Üniversitemiz ve 
Aras Elektrik ortaklaşa akademik 
eğitim platformu kuracaktır. 
Bu platformda tecrübeli 
mühendislerce öğrencilere eğitim 
verilecek ve başarılı olanlara 
katılım sertifi kaları verilecektir. 
Ayrıca bölümümüz Aras Elektrik’te 
çalışan elektrik elektronik 
mühendisi unvanına sahip 
personeline lisans üstü eğitim 
verecektir.”

İmza töreni öncesi konuşan 
Rektör Muammer Yaylalı, 
“Öğrencilerimizin yarınlarını 
şekillendirmek için yapılan 
protokol imzalıyoruz. Gayet 
güzel yedi maddelik bir işbirliği 
protokolü. Neyimiz varsa masada 
paylaşarak güzel işler yapacağız. 
Daha sonra İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi için ayrı bir 
protokol imzalayacağız” dedi.

ARAS EDAŞ Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi Genel Müdürü 
Fikret Akbaş ise, “Biz toplumun 
kalbi gibiyiz. 2 bin kişilik bir ordu 
olarak topluma hizmet etmek 
için gece gündüz demeden 
yeri geldiğinde uyumadan, 
dinlenmeden katkı sağlıyoruz. 
Erzurum Teknik Üniversitesi 
ile yapılan işbirliğimiz hem 
üniversitemiz açısından, hem de 
bizim için ciddi bir kazançtır” diye 
konuştu.

“etü öğrencileri, Aras eDAŞ’ta staj ve teknik geziler yapacak, her yıl başarılı olan 
beş öğrenciye öncelikli olarak iş imkanı sağlanacak, aynı zamanda öğrencilerin staj 
yapabilmeleri için kontenjan oluşturulacak.”

“2 bin kişilik bir ordu 

olarak topluma hizmet 

etmek için gece gündüz 

demeden yeri geldiğinde 

uyumadan, dinlenmeden 

katkı sağlıyoruz.”
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Muhtarlar Aras Elektrik İl 
Koordinatörlüğü’nü ziyaret ederek 
yapılan çalışmalardan dolayı 
memnuniyetlerini dile getirdiler.

Iğdır merkeze bağlı 14 muhtar, 
Aras Elektrik İl Koordinatörlüğünü 
ziyaret ettiler. Yapılan iyileştirme 
ve yatırımlar sayesinde eskisi 
gibi sıkıntı yaşamadıklarını dile 
getiren muhtarlar, İl Koordinatörü 
Kubilay Atan ile görüştüler. Yoğun 
geçen kış mevsimine rağmen 
mahallelerinde enerji kesintisinin 
yaşanmadığına dikkat çeken 
muhtarlar, “Önceleri kış aylarında 
sık sık elektriklerimiz kesilirdi, 
bu sezon sıkıntı yaşamıyoruz. 
Öte yandan çevre yolları ve ana 
caddelerde yapılan aydınlatma 
çalışmaları takdire şayan” diye 
konuştular.

Iğdırlı muhtarların ziyaretlerinden 
memnuniyet duyduğunu dile 
getiren Aras Elektrik Iğdır İl 

Koordinatörü Kubilay Atan, yapılan 
yeni yatırımlar ile sorunların 
aşıldığını söyledi. Muhtarların 
isteklerini not aldığını belirten 
Atan, “ Şirketimiz yaptığı yatırımlar 
ile sorunları büyük oranda çözdü. 
Muhtarlarımızın taleplerini not 
aldım. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Sorunların giderilmesi 
için karşılıklı anlayış ve diyalog çok 
önemli. Aras Elektrik’in kapıları 
vatandaşa her zaman açık, her 
türlü istekleri değerlendirmeye 
alınacaktır” dedi.

Muhtarların yerel yönetimlerde 
önemli temsilciler olduğuna 
vurgu yapan Aras Elektrik Genel 
Müdürü Fikret Akbaş, “ Muhtarlar 
halkın sesidir. Halka en yakın 
olan ve halkın hemen her isteğini 
dile getirebildiği, kendilerine 
en yakın hissettikleri yerel 
temsilcilerdir. Biz Aras Elektrik 
olarak halk tarafından onaylanmış 

temsilcilere, misyonumuzda var 
olan “insan odaklılık” felsefesinden 
dolayı her zaman gerekli ilgi 
ve alakayı gösteririz. Çünkü 
müşteri odaklı çalışmanın temel 
değerlerinden biri halkın nabzının 
yoklanabildiği geri dönüşleri 
alabilecek uygun atmosferi 
yakalamaktır. Müşterilerin talepleri 
ve istekleri elektrik dağıtım 
hizmetlerimizdeki projeleri 
devreye almada önceliklerimizi 
göstermektedir” diye konuştu.

“müşterilerin talepleri ve 
istekleri elektrik dağıtım 

hizmetlerimizdeki 
projeleri devreye 

almada önceliklerimizi 
göstermektedir.”

muHtArlArDAN ArAs’A teŞeKKür zİyAretİ

“muhtarlar iyileştirme ve yatırımlar sayesinde eskisi gibi sıkıntı yaşamadıklarını 
dile getirdi.”
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sİBİryA soğuKlArıylA müCADele

Sibirya soğuklarının yaşandığı 
Aras Elektrik Bölgesinde binlerce 
köy yolu ulaşıma kapanırken, 
olumsuz hava şartları nedeni 
ile oluşan elektrik arızalarının 
vatandaşa mağduriyet 
yaşatmaması için Aras Elektrik 
ekipleri insanüstü çaba sarf 
ediyor.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 
meydana gelen enerji kesintisine 
müdahale eden arıza onarım 
ekiplerinin, trafonun yandığını 
tespit etmesi ile kara kışta 
vatandaşı karanlığa mahkûm 

etmeyen Aras Elektrik 
yetkilileri, bölgeye yeni bir trafo 
gönderilmesi talimatını verdi. 
Kar yağışı ve fırtınanın şiddetini 
artırması çalışmaları olumsuz 
yönde etkiledi. Iğdır’dan yüklenen 
yeni trafo gece saatlerinde 
Doğubayazıt ilçesine güçlükle 
getirilebildi.

Fırtına şiddetini artırmasına 
rağmen arızalı trafo kar yağışı 
altında sökülerek yeni trafo ile 
değiştirildi. Sıfırın altında 15-20 
derece soğukta çalışan Aras 
Elektrik arıza ekipleri, zorlu 

mücadelenin ardından bölgeye 
enerji vermeyi başardı.

Aras Elektrik Genel Müdürü 
Fikret Akbaş, “Vatandaşımızın 
mağduriyetinin en hızlı şekilde 
giderilmesi konusunda 
hassasiyet taşıyoruz. Bu 
doğrultuda ekiplerimiz gece 
gündüz demeden, yoğun 
geçen kış şartlarına rağmen 
arızalara müdahale ediyorlar. 
İlçe merkezinde meydana gelen 
trafo arızası ekiplerimizin özverili 
mücadelesi ile giderildi” diye 
konuştu

ArAs eleKtrİK’te eğİtİm FAAlİyetlerİ

Aras Elektrik’in eğitim felsefesiyle 
şekillenen eğitim faaliyetlerine 
her geçen gün bir yenisi ekleniyor.  
Henüz yeni tamamlanan 
yöneticilere yönelik, ‘’ Etkin 
Liderlik ve Yöneticilik’’  eğitimine 
başta Genel Müdür Fikret Akbaş 
olmak üzere Aras Elektrik’in tüm 
yöneticileri katılım sağladı.

Aras Elektrik Genel Müdürlüğü 
toplantı salonunda organize edilen, 
‘’Etkin Liderlik ve Yöneticilik’’ eğitimi 
usta eğitmen Mehmet Kocabaş 
tarafından verildi.

Aras Elektrik eğitim biriminin 
eğitim takvimine göre hazırlanan 
bir dizi eğitimlerin sadece bir 
tanesi olan Etkin Liderlik ve 

Yöneticilik eğitimi, yönetici 
kadroya yönelik olması açısından 
dikkat çekti. 

Yöneticilerin modern yönetim 
teknikleri, etkin liderlik, yöneticilik, 
ekip lideri ve organizasyon eğitimi 
ile sürekli yenilenme ve sürekli 
iyileşmenin yanında; planlama, 
insan kaynakları, iletişim becerileri, 
ekip başarısı, motivasyon 
teknikleri konularında eğitim 
alması ekip çalışmalarına verilen 
önem derecesi bakımından çok 
önemli. 

Yetkililer ekip başarısı için şirket içi 
eğitim programlarının kapsamını 
arttırarak devam edeceklerini 
belirttiler. Eğitim müfredatının 

yakın zamanda üniversite 
işbirlikleriyle devam edeceğinin  
altını çizen Aras Elektrik 
yöneticileri, ‘’Aras Akademi’’ 
biriminin de kurulma aşamasında 
olduğunu ifade ettiler.

“etkin liderlik ve yöneticilik’’  eğitimine başta Genel müdür Fikret Akbaş olmak üzere Aras 
elektrik’in tüm yöneticileri katılım sağladı.”
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Aras Elektrik sorumluluk 
bölgesinde yer alan Erzurum-
Erzincan-Bayburt-Kars-Ardahan-
Ağrı ve Iğdır illerinde 7/24 usulü 
devam eden kaçak elektrik 
tarama faaliyetleri kapsamında 
Ağrı’nın Patnos ilçesinde de 
takviye ekip ve Emniyet destekli 
kaçak elektrik operasyonu yaptı. 

Sabah saatlerinde çarşı 
merkezinden başlayarak yapılan 
kaçak elektrik taraması toplam 
iki gün sürdü. Kaçak ve usulsüz 
elektrik kullanımı tespit edilen 
işyerlerinin elektrikleri kesilerek 
yasal işlemler yapılması için 
tutanaklar tutuldu.

Bölgedeki kaçak elektrik 
kullanımının önüne geçilmesi 

amacıyla yapılan tarama 
faaliyetinde yaklaşık 50 işyerinin 
elektrikleri kesildi. Patnos İlçe 
Emniyetinin destek vermesiyle 
olası bir taşkınlığın önüne 
geçilmesinin gözlendiği faaliyetin 
devam edeceği öğrenildi.

Operasyonun, kaçak elektrik 
kullanımı sonucu trafolara aşırı 
yüklenmeden dolayı sürekli 
elektrik kesintilerinin yaşandığı 
ilçede, hem kaçak elektrik 
kullanımının önüne geçmek hem 
de yaşanan elektrik kesintilerini 
en aza indirmek amacıyla 
yapıldığını ifade eden Aras 
Elektrik yetkilileri, faturalarını 
zamanında ödeyen, kaçak 
elektrik kullanmayan müşterilerin 

hakkının korunmasının da bu 
faaliyetin amacına yönelik 
olduğunu belirttiler.

Yetkililer ilçede % 80’in üzerinde 
olan kaçak elektrik kullanımının, 
kaçak elektrik tarama faaliyetleri 
ile azalmasını hedefl ediklerini ve 
kaçak elektrik tarama işlemlerinin 
artarak devam edeceğini ifade 
ettiler.

“Kaçak elektrik 
kullanımının, kaçak 

elektrik tarama 
faaliyetleri ile azalması 

hedefleniyor.”

PAtNos’tA emNİyet DesteKlİ KAÇAK 
eleKtrİK oPerAsyoNu
“Bölgedeki kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi amacıyla yapılan tarama 
faaliyetinde yaklaşık 5o işyerinin elektrikleri kesildi.”
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 
100 kişilik kaçak elektrik ekibi 
polisler eşliğinde kaçak elektrik 
operasyonu yaptı.

Kış döneminde Müşteri İlişkileri, 
İş Güvenliği ve Kaçak Elektrik 
Tespitleri konusunda eğitim 
almış 100 kişilik Aras Elektrik 
özel kaçak takip ekibi, havanın 
ısınması ve ulaşımın normale 
dönmesi ile birlikte kaçak elektrik 
tarama faaliyetlerini tekrar 
Doğubayazıt’ta başlattı.

Sabah saatlerinde  Doğubayazıt’a 
gelen kaçak elektrik takip ekipleri 
, kaçak elektrik tarama faaliyetini 
Çarşı merkezinde bulunan 
birçok işyerinde gerçekleştirdi. 
Denetimler sonunda birçok 
işyerinde kaçak ve usulsüz 
elektrik kullanımı tespit 
edildi. Kaçak elektrik kullanan 

işyerlerinin enerjileri kesilerek 
yasal işlem yapılmak üzere 
tutanaklar tutuldu. 

Aras Elektrik Genel Müdürü 
Fikret Akbaş, bölgede % 80’in 
üzerinde kaçak elektrik kullanımı 
olduğunu, bunun da olumsuz 
yansımasının, faturasını düzenli 
ödeyen dürüst müşterilerimizin  
enerji kesintisine maruz kalarak 
ya da kalitesiz enerji kullanarak 
yaşadıklarını belirtti.

Akbaş, “Bu yüzden öncelikle 
dürüst müşterilerimize 
duyduğumuz büyük sorumluluk 
anlayışımız ve ülke ekonomisine 
verilen zararı da önlemek 
amacıyla başta Doğubayazıt 
olmak üzere diğer il ve ilçelerde 
de, değişik zamanlarda kaçak 
tarama faaliyetleri artarak devam 
edecek” dedi. 

Yaptıkları faaliyetlerin amacının 
elektrik enerjisini çalmayan 
dürüst müşterilerinin haklarını 
korumak, bölgeye kaliteli ve 
kesintisiz enerji sağlamak 
olduğunu söyleyen Fikret Akbaş, 
kaçak elektrik kullanımı ile ilgili 
ihbarların 444 7 850 nolu Çözüm 
Merkezi veya www.arasedas.
com  web sayfası aracılığı ile de 
kendilerine iletilmesi durumunda 
hızla müdahale edeceklerini 
belirtti.

“Bölgede 
% 8o’in 

üzerinde kaçak 
elektrik 

kullanımı var”

ArAs eleKtrİK yoğuNlAŞtırDığı KAÇAK eleKtrİK tArAmA 
FAAlİyetlerİNe DoğuBAyAzıt’tA DeVAm eDİyor

“müşteri İlişkileri, İş Güvenliği ve Kaçak elektrik tespitleri konusunda eğitim almış 1oo kişilik Aras 
elektrik özel kaçak takip ekibi, havanın ısınması ve ulaşımın normale dönmesi ile birlikte kaçak 
elektrik tarama faaliyetlerini tekrar Doğubayazıt’ta başlattı.”
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BeDAŞ, DesteK HesABı İle  
7/24 tWıtter’DA!

Elektrik dağıtımı sektöründe, 
tüketici deneyimini sosyal 
medyada yeniden şekillendirmeyi 
hedefleyen BEDAŞ, sektörde bir 
ilke imza atarak  Kasım ayında 
Twitter Destek Hesabı açtı. BEDAŞ 
Twitter Destek Hesabı, İstanbul’un 
Avrupa Yakası’ndaki elektrik 
abonelerinin taleplerini ve sorularını 
7/24 anlık olarak yanıtlıyor.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın 
elektrik dağıtımını gerçekleştiren 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(BEDAŞ), iletişim kanalları arasına 
BEDAŞ Destek Twitter hesabını 
da ekledi. Takipçilerinin sorularını 
7/24 anlık cevaplayan BEDAŞ, 
müşteri memnuniyeti yaklaşımını 
sosyal medyaya da taşıdı. 
Tüketiciler böylece İstanbul’un 
Avrupa Yakası’ndaki elektrik 
dağıtım hizmetlerine yönelik 
soru ve görüşlerini Twitter’daki 
@BEDASDestek hesabına da 
iletebilecekler.

Twitter’da bulunan BEDAŞ isimli 
sahte hesaplara itibar edilmemesi 
gerektiğinin altını çizen BEDAŞ 
Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu: 
‘Müşteri memnuniyetinin odak 
haline gelmesi, kaliteli hizmet 
sağlamayı ve bu hizmeti en hızlı 
şekilde yerine getirme anlayışının 

oluşmasını sağladı. Bu noktada 
7/24 iletişim sağlanabilecek 
enstrümanlar ile tüketici ve 
sahanın entegre edilmesi 
sağlandı. Sosyal medyada öncü 
bir girişim ile Twitter’da BEDAŞ 
Destek hesabı açıldı. Internet, 
websitesi ve çağrı merkezleri 
üzerinden müşteriye anında 
dönüş yapılabilen hizmet 
noktaları arttı. Tüketiciler; her 
türlü talep, şikayet ve hizmet 
alımına evlerinden, en kolay 
şekilde ulaşabilir duruma geldiler.’ 
sözleriyle sosyal medyanın 
önemine değindi.

BEDAŞ kurumsal sosyal medya 
hesapları ile de şirket haberlerini, 
duyurularını, kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerini ve 
gönüllülük esası ile yürüttüğü 
çalışmalarını paylaşıyor.  

“sosyal medyada öncü bir girişim ile twitter’da BeDAŞ Destek hesabı 
açıldı. İnternet, websitesi ve çağrı merkezleri üzerinden müşteriye 
anında dönüş yapılabilen hizmet noktaları arttı.”

Mehmet İslamoğlu 
BEDAŞ Genel Müdürü
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Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(BEDAŞ)’ın Çağrı 
Merkezi, 2015 yılında 
17 milyon 597 bin 
çağrıyı karşıladı. 
Sadece Ocak 2016’da 
gelen çağrı sayısı ise 
2 milyon 302 bin.
İstanbul’un Avrupa Yakası’na 
elektrik dağıtım hizmetini 
gerçekleştiren Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yaklaşık 4 
milyon 500 bin abonesine 7 gün 
24 saat tüm iletişim kanallarından 
talep ve sorulara anlık dönüş 
yapıyor. Yüzde 96.2’lik bir oranla 

çağrı karşılayan 186 Çağrı 
Merkezi ise tüketicilerin en yoğun 
kullandığı destek hattı. 

BEDAŞ, olası arızalara daha hızlı 
müdahale için yerel yönetimlerle 
de iletişime hız vermiş ve muhtarlar 
ile de WhatsApp grubu kurmuştu.

BeDAŞ 186 ÇAğrı merKezİ, 2o15’te 
17 mİlyoN 597 BİN ÇAğrı KArŞılADı
“BeDAŞ, yaklaşık 4 milyon 5oo bin abonesine 7 gün 24 saat tüm iletişim 
kanallarından talep ve sorulara anlık dönüş yapıyor”
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Kurumsal internet sitesini hem 
tasarım hem de içerik anlamında 
yenileyen Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), anlık bilgi ve 
hızlı erişim deneyimini hedefl iyor. 
Başvuru süreçlerini de kolay 
anlaşılabilir infografi klerle sunan 
bedas.com.tr, görme engellilere 
özel olarak tasarlanmış bir arayüze 
de sahip.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın 
elektrik dağıtımını gerçekleştiren 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(BEDAŞ), kurumsal internet 
sitesini yeniledi. 15 Şubat’ta 
ziyaretçilerin kullanımına sunulan 
yeni bedas.com.tr, anlık kesinti 
ile planlı yatırım ve bakım 
hizmetleri bilgilerine kolay ulaşım 
sağlanmasını hedefl iyor. Harita 
üzerinden de takip edilebilen 
kesintilerin yanı sıra sitede 
infografi klerle desteklenmiş ‘Bilgi 
Danışma’ bölümü de bulunuyor.

Bedas.com.tr’de tek tıkla bilgiye 
ulaşım hedefl endi

BEDAŞ’ın yenilenen websitesinde 
‘Online İşlemler’ menüsü tek tıkla 
ulaşılabilir hale getirilerek hızlı 
başvuru yapılabilmesi hedefl endi. 
Sitede planlı bakım ve yatırım 
çalışmaları hakkında önceden 
bilgi sahibi olmanızı sağlayan 
SMS ile bildirim başvuru bölümü 
de bulunuyor. ‘Online İşlemler’ 
menüsünde ayrıca arıza ihbarı, 
aydınlatma şikayeti, kaçak ihbarı, 
evrak ve belge sorgulama adımları 
da yer alıyor. 

Bedas.com.tr farklı cihazlara 
farklı arayüz ile hizmet veriyor

Yeni bedas.com.tr’nin tasarım 
sürecinde mobil ve masaüstü 
cihazlarda sitenin farklı kullanım 
amaçları gözlemlendi. Kullanım 
amaçlarına yönelik olarak 
bilgisayar, cep telefonu ya da 
tabletlere özel olarak geliştirilmiş 
yeni arayüzü ile ziyaretçilere 
hizmet vermesi sağlandı. Farklı 
cihazlara farklı arayüz anlayışına 
ek olarak bedas.com.tr, yalnızca 
bilgisayar değil, tablet ve telefon 
gibi internete bağlı tüm cihazların 
ekran boyutlarına uygun olarak 
kendini konumlandırabiliyor.

Hizmet süreçleri infografi klerle 
anlatıldı

BEDAŞ kurumsal web 
sitesinde, bilgiyi sadeleştirerek 
infografi klerle ziyaretçilerin 
hizmetine sunuyor. İstanbul’un 
Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım 
hizmetini kullananların ve fen 
adamlarının hedefl endiği bedas.
com.tr’de karmaşık süreçlerin 
rahat anlaşılabilmesi için daha 
az sayıda sınıfl andırma yapıldı. 
Sitede ‘Bilgi Danışma’ ve ‘Başvuru 
Genel Bilgi’ adımlarında  yazı 
formundaki süreçler teker teker 
grafi kleştirilerek görsel olarak 
sergileniyor. 

Yeni yüzüyle görme engelliler 
için erişilebilir Bedas.com.tr

Bedas.com.tr, görme engelliler 
için özel olarak tasarlanan bir 
arayüze  de sahip. Görme engelli 
ziyaretçilerin de rahat kullanımını 
sağlamak amacı ile metinleri sesli 
okuyan yazılımlar ile de uyumlu 
çalışıyor. 

“Bedas.com.tr, görme 
engelliler için özel 

olarak tasarlanan bir 
arayüze  de sahip.”

BeDAs.Com.tr yeNİ yüzüyle BİlGİye 
Hızlı ulAŞım Ve KolAy KullANımı HeDeFlİyor

“BeDAŞ’ın yenilenen websitesinde ‘online İşlemler’ menüsü tek tıkla 
ulaşılabilir hale getirilerek hızlı başvuru yapılabilmesi hedeflendi.”
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 
(BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa 
yakasında yer alan tüketicilerin 
özellikle planlı ve anlık kesintiler 
hakkında hızlı bilgi almasını 
sağlamak adına “BEDAŞ 186 
Mobil Uygulaması”nı geliştirdi. iOS 
ve Android tabanlı uygulamada 
harita üzerinden lokasyon 
seçilerek kullanıcının kendi 
bölgesini etkileyen planlı bakım 
ve yatırım çalışmaları anlık olarak 
görülebiliyor. 

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 
elektrik tüketicileri, BEDAŞ 186 
Mobil Uygulaması açılışındaki 
konum tespiti sayesinde 
kesintilere dair hızlı bilgi elde 
edebiliyor. Kullanıcılar, üyelik 
sistemi sayesinde 186 Çağrı 
Merkezi’ni aramaya gerek 
duymadan elektrik kesintisi, 
sokak aydınlatma, sayaç arıza, 
kesme-açma ihbarı ile tehlikeli 
durum için ihbar bırakabiliyor, 

başvuruda bulunabiliyor. İhbarın 
son durumu ‘Başvurularım’ 
bölümünden anlık takip 
edilebiliyor. Uygulamada yalnızca 
kaçak elektrik kullanımına dair 
ihbar, üyelik gerektirmeden 
yapılabiliyor.

Tüketicilerin programlı kesintiler 
ile ilgili 48 saat öncesinden 
kesintinin başlangıç ve bitiş 
zamanı ile ilgili haberdar 
olabildikleri uygulamada, abone 
olunan bölgede meydana gelen 
tüm kesintiler hakkında harita 
üzerinden bilgi alınabiliyor. 

“Kullanıcılar, üyelik 

sistemi sayesinde 

186 Çağrı merkezi’ni 

aramaya gerek 

duymadan elektrik 

kesintisi, sokak 

aydınlatma, sayaç 

arıza, 

kesme-açma ihbarı 

ile tehlikeli durum için 

ihbar bırakabiliyor, 

başvuruda 

bulunabiliyor.”

BeDAŞ 186 moBİl uyGulAmAsı ANDroıD Ve ıos’tA!
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Elektrik dağıtım sektöründe 
yenilikçilik ve liderlik misyonunu 
sürdüren Boğaziçi Elektirik 
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), sekiz projesi 
ile hem Türkiye enerji sektörü 
hem de BEDAŞ için kamuya 
yönelik hizmetin kalitesinde 
yenilikçi yolların belirlenmesi ve 
geliştirilmesinde önemli katkı 
sağlıyor. 

1. Dağıtım Şebekelerinde 
Gerçeğe En Yakın Teknik Kayıp 
Seviyesinin Dinamik Olarak 
Belirlenmesi için Metodoloji ve 
Yazılım Geliştirilmesi

Proje kapsamında belirlenmesi, 
ayrıştırılması ve azaltılması 
planlanan kayıp-kaçak ile enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi ve bu 
sebeplerden kaynaklı arızaların 
önüne geçilmesi hedefl eniyor. 
Sistemin verimli kullanımının 
sağlanması; işletme, dağıtım 
şebekesinde kullanılan tüm 
sistem ve cihazların en verimli 
ve ekonomik kullanımını da 
beraberinde getirecek. 

2. DAGSİS Dağıtıma Gömülü 
Sistemlerin Etki Analizi ve 
Optimizasyonu Projesi

Proje; kayıpların azaltılması, 
gerilimin iyileştirilmesi, 
yenilenebilir enerji tabanlı dağıtık 
üretim tesisleri ve elektrikli 
araçlar gibi teknolojilerin daha 
yaygın oranda kullanımına 
imkan sağlanmasını ve bu 
sayede tüketici memnuniyetinin 

artırılmasını hedefl iyor. Proje 
kapsamında geliştirilecek güneş 
santralleri, elektrikli araçlar ile 
HES’lerin şebeke entegrasyonu, 
verimli konumlandırması, çok 
amaçlı işletim sistemi ve yük 
yönetimi çözümleri Türkiye 
şartlarında hem literatür hem de 
uygulama açısından özgün bir 
yapıya sahip olacak.

3. BEDAŞ Orta Gerilim 
Şebekesinin Kapalı Ring İşletimi 
İçin Koruma/Kontrol Sisteminin 
Tasarımı, OG Şebekenin Kapalı 
Ring İşletimi için Yeniden 
Yapılandırılması ve Pilot Bölge 
Uygulaması

Enerji dağıtım sisteminde 
güvenilirlik, gerilim kalitesi ve 
enerji verimliliğinin artmasına 
neden olacak kapalı ring 
işletiminin Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilmesi hedefl eniyor. 
Bu proje ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarının şebekeye 
entegrasyonunda da ring şebeke 
mimarisi kurgulanacak.

BeDAŞ yürüttüğü seKİz Ar-Ge Projesİyle eleKtrİK DAğıtım 
seKtÖrüNDe VerİmlİlİK Ve yeNİlİKÇİlİğİ HeDeFlİyor

“enerji dağıtım 
sisteminde güvenirliğin, 

gerilim kalitesinin ve 
enerji verimliliğinin 
artmasına neden 
olacak kapalı ring 

işletimini türkiye’de ilk 
defa gerçekleştirmek 

hedefleniyor.”

36



4. Hibrit Haberleşme Altyapısı 
ile Pilot Akıllı Sayaç Uygulaması,  
Fizibilitesi ve Yaygınlaştırma  
Yol Haritası Belirleme Projesi

Yedi farklı haberleşme 
teknolojisinin kullanıldığı akıllı 
sayaç türlerinin Türkiye elektriksel 
şebeke ve iklim koşullarında 
çalışabilirliği için 8000 adet pilot 
sayacın kurulumu ve testleri 
gerçekleştiriliyor. 

Yeni uygulanacak teknolojilerin 
birbirleri ile sorunsuz çalışmasını 
sağlamak ve proje sonunda 
oluşturulması planlanan tam 
ölçekli sistemin son durumunu 
olabildiğince simule edebilmek 
amaçlanıyor.

5. Yeraltı Kablolarının Aşırı 
Yüklenme Kaynaklı Arıza ve 
Ömür Kısalması Durumlarının 
Analizi ve Çözüm Önerilerinin 
Sunulması Projesi

TEDAŞ ve 21 dağıtım şirketinin 
dağıtım sisteminde kullanılan 
yeraltı kablolarının yüklenme 
oranları, kablo katalog bilgilerinde 
standart durumlar için verilen 
değerler dikkate alınarak 
sınırlanmaya çalışılıyor. Fakat 
meydana gelen problemler, 
dağıtım sisteminde kullanılan 
çok sayıda farklı döşeme durumu 
için bunların yeterli olmadığını 
ortaya koyuyor. Proje kapsamında 
dağıtım sisteminde kullanılan 
farklı yeraltı kablosu döşeme 
biçimlerine ait detaylı analizler 
yapılıyor. Böylece yeraltı kablo 
sistemlerinde meydana gelen 
arıza ve yanmaların önlenmesi 
ve azaltılması ile kabloların uzun 
ömürlü kullanımı planlanıyor. 

6.  OG Havai Hat ve Kablo 
Şebekelerinde Gerilim 
Regülasyonu ve Hat Kayıplarının 
Minimizasyonu için Otomatik 
Gerilim Regülatörü (Booster 
Trafo) Pilot Uygulaması

OG seviyesini kapsayan 
kademe değiştiricili/booster 
transformatörlerin kullanılması 
ile şebeke kaybının azaltılması 
ve bu sayede gerilim profi lini 
düzeltici özelliklerin en üst 
seviyede tutulması amaçlanıyor. 
Özellikle uzun enerji dağıtım 
hatları ile dağıtık üretim ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
entegrasyonu sırasında oluşan 
gerilim regülasyonu problemlerini 
düzenleyen Türkiye’deki ilk 
uygulama olacak. Uygulama 
özellikle tarımsal sulama 
alanlarında ve yaz aylarında turistik 
bölgelerde oluşan gerilim profi li 
düzenleme sorunlarına da çözüm 
getirmesi açısından özgün olacak. 

7.  Türkiye Akıllı Şebekeler (TAŞ) 
2020

Akıllı Şebekeler; elektrik, gaz, 
su ve ısı dağıtım şebekelerini 
kapsayan, bu şebekelerin 
izlenebildiği, kontrol edilebildiği, 
yönlendirilebildiği ve tüm dağıtım 
operasyonlarının mümkün olduğu 
kadar otomatize edildiği bir 
sistem. Akıllı şebeke uygulamaları 
için yol haritası çıkarılacak, ülke 
genelinde uygulanacak stratejiler 
için temel oluşturulacak ve yatırım 
planlarıyla kalkınmaya doğrudan 
olumlu etkide bulunulacak. 
Uluslararası standartları da göz 
önünde bulundurulduğunda 
proje, Türkiye özelinde yapılan ilk 
çalışma olma özelliğini taşıyor.

8. CALLIA 

Avrupa Birliği’nin enerji 
alanında belirlediği hedefl ere 
ulaşabilmesi için yenilenebilir 
enerjinin şebekeye güvenli 
entegrasyonunun her gerilim 
seviyesinde sağlanması büyük 
önem taşıyor. Bu nedenle 
şebeke kısıtlarından ötürü 
yenilenebilir enerji sistemlerinin 
kurulamamasının ya da üretilen 
yenilenebilir enerjinin şebekeye 
aktarılamamasının önüne 
geçilirken mevcut limitlere 
uyulması ve şebekede yeni 
yatırım ihtiyacının minimize 
edilmesi gerekiyor. Bu projenin 
sonucunda enerji üretim ve 
tüketiminin yerel dengelemesinin 
iyileştirilmesiyle daha fazla 
yenilenebilir enerjinin şebekeye 
entegrasyonu amaçlanıyor. Proje, 
dağıtım şebekeleri arası enerji 
ticareti pilotunu uygulayacak ilk 
Avrupa projesi olma özelliğini 
taşıyor. İlk defa bu proje dahilinde 
enerji ticareti ve enerji transferi 
birbirinden ayrı değerlendiriliyor 
ve bu temelde gerekli sistem 
altyapıları ayrı ayrı geliştiriliyor.

“AKıllı ŞeBeKe uyGulAmAlArı İÇİN yol HArıtAsıNıN ÇıKArılmAsı İle BİrlİKte ülKe 
GeNelİNDe uyGulANACAK strAtejİler İÇİN Bİr temel oluŞturulACAK.”
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BeDAŞ, Özel ÖğreNCİlere Özel sıNıFlAr yAPArAK 
HAyAtı AyDıNlAtıyor 

Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(BEDAŞ), ‘Hayatı 
Aydınlat’ adı altında 
bir dizi kurumsal 
sosyal sorumluluk 
projesini hayata 
geçirecek. İlk 
aşamada Türk 
Kızılayı, ‘Association 
for Coaching 
Türkiye’ Koçluk 
Derneği ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile özel 
öğrenciler için özel 
sınıfl ar kuruluyor.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın 
elektrik dağıtımını gerçekleştiren 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(BEDAŞ), ‘Hayatı Aydınlat’ adı 
altında bir dizi kurumsal sosyal 
sorumluluk projesini hayata 
geçirecek. İlk olarak Türk Kızılayı, 
‘Association for Coaching Türkiye’ 
Koçluk Derneği ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile İstanbul’un 
Avrupa Yakası’nda başlangıçta 
beş okula ilk öğretim çağındaki 
özel öğrencilere yönelik özel sınıf 
kuruyor. Projenin devamında 
ise sınıf sayısının artırılması 
hedefl eniyor. 

Özel sınıfl arın öğretmenlerine 
ve velilerine koçluk hizmeti 
verilecek 

Özel sınıf sayısının artırılmasına 
ihtiyaç duyulmasından hareketle 
bir araya gelen proje ortağı 
kurumlar, sınıfl ar için gereken 
şartları belirledi. Öğretmen 
atamalarının tamamlanmasının 

ardından sınıfl ar da teslim 
edilecek. Projenin önemli 
bir aşaması da ‘Association 
for Coaching Türkiye’ koçları 
tarafından sağlanacak. Atanan 
öğretmenlere ve velilere 
gönüllülük esasına dayalı olarak 
koçluk hizmeti verilecek. Projenin 
devamında İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nda özel sınıf sayısının 
artırılması hedefl eniyor.

“Başlangıçta beş okula 
ilk öğretim çağındaki 

özel öğrencilere 
yönelik özel sınıf 

kurulacak. Projenin 
devamında ise sınıf 
sayısının artırılması 

hedefleniyor.”
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Müşerref Akay ve Songül Karlı, 
Hayatı Aydınlat Konserleri’nde 
sahne alacak 

Hayatı Aydınlat Projesi’ne kaynak 
sağlamak amacı ile BEDAŞ 
çalışanları Türk Halk Müziği ve 
Türk Sanat Müziği eğitimleri 
alarak sahne alacak ve projeye 
kaynak sağlamak adına iki 
konser düzenleyecek. Müşerref 
Akay ve Songül Karlı da sahne 
alarak Hayatı Aydınlat Projesi’ne 
destek verecek. Katılımcılar ve 
sponsorların bağışları ile Hayatı 
Aydınlat Projesi’ne kaynak 
sağlanması amaçlanıyor.

BEDAŞ Çalışanları Hayatı 
Aydınlat Konserleri için Cemal 
Reşit Rey’de sahneye çıkacak 

Projeye önemli bir destek 
de konser organizasyonunu 
üstlenen Bringo Telekom’dan 
geldi. Mekan sponsorunun Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu olduğu 
etkinlikler 1 Haziran Çarşamba 
ve 2 Haziran Perşembe 
günlerinde gerçekleşecek.  

“müŞerreF AKAy Ve soNGül KArlı DA sAHNe AlArAK 
HAyAtı AyDıNlAt Projesİ’Ne DesteK VereCeK.”
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ÇAmlıBel eleKtrİK DAğıtım ANoNİm ŞİrKetİ 
ÖrNeK Bİr DAğıtım ŞİrKetİ olmAyı HeDeFlİyor

Çamlıbel Elektrik Dağıtım 
A.Ş.(ÇEDAŞ) 31.08.2010 tarihinde 
Hisse Satış Sözleşmesi imzalayarak 
bu tarihten itibaren özel bir şirket 
olarak Kolin – Limak – Cengiz 
Holding bünyesinde faaliyete 
başlamıştır. Şirketin özelleştiği 
günden bugüne öncelikli 
amacı müşteri memnuniyetinin 
sağlanması, sürdürülebilirlik ve 
teknolojik yatırımlarla Sivas, Tokat 
ve Yozgat İllerinde örnek bir 
dağıtım şirketi olmaktır. 

Dağıtım Lisansı kapsamında 
Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden 

oluşan 52.789 km²’lik alanda 800 
bin civarında müşteriye hizmet 
vermektedir. Kapsama alanı 
içindeki faaliyetini yüklenici fi rma 
çalışanları ile birlikte, yaklaşık 
1.700 personelle istihdam 
sağlayan ÇEDAŞ, kaliteli ve sürekli 
enerji verme çabalarına yoğun bir 
şekilde devam etmektedir. 

Çamlıbel EDAŞ, sorumluluk 
bölgesinde tüketicilerine yaşam 
kalitesini artırıcı, farkındalık 
yaratıcı projeler gerçekleştirerek 
sosyal sorumluluk projelerini 

hayata geçirmeye devam etme 
hedefi ndedir.

“Şirketin özelleştiği günden bugüne öncelikli amacı müşteri 
memnuniyetinin sağlanması, sürdürülebilirlik ve teknolojik yatırımlarla 
sivas, tokat ve yozgat İllerinde örnek bir dağıtım şirketi olmaktır.” 

“yaklaşık 1.7oo 
personelle istihdam 

sağlayan ÇeDAŞ, 
kaliteli ve sürekli enerji 

verme çabalarına 
yoğun bir şekilde 

devam etmektedir.” 
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Çamlıbel EDAŞ müşteri ile bire 
bir iletişim sağlamayı, ihtiyaç 
ve taleplerini yerinde çözmeyi 
önemsemektedir. Bu nedenle 
demokrasinin temel taşlarından, 
mahallerinde seçilmiş olan, 
tüketicilerimizin köy ve mahalle 
temsilcisi konumunda olan 
muhtarlarımıza özel önem 
vermektedir. Özelleştiği ilk 
yıllardan bugüne geleneksel 
hale getirdiği Mahalle ve Köy 
Muhtarları toplantılarında 
vatandaş taleplerini muhtarlardan 
dinleyerek notlar alınmış, 
yerinde çözümler üretilmiştir. Bu 
toplantılarda ortak temel sorunu 
olan sokak aydınlatmalarında 
büyük sıkıntıların olduğu tespitleri 
yapılmıştır. Bunun için Çamlıbel 
EDAŞ özel ekipler oluşturarak 
“Her Sokak Aydınlık” sloganıyla 

muhtarlarla işbirliği halinde 
sorumluluk bölgesinin tamamını 
taramıştır. Tüketicilerimizin 
müşteri memnuniyeti en üst 
düzeyde karşılanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı 
ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 
07-08/04/2016 tarihleri 
arasında düzenlemiş olduğu 
Genel Aydınlatma Yönetmeliği 
Kapsamında yapılması gereken 
çalışmalar konulu Antalya 
toplantısında Çamlıbel Elektrik 
Dağıtım Anonim Şirketi tüm 
dağıtım şirketlerinin en iyisi olarak 
listede yerini almıştır. Dağıtım 
Şirketlerine gelen aydınlatma 
şikayetleri başvuru sayıları ve 
Dağıtım Şirketlerinin bu konudaki 
performans yüzdelerinde ÇEDAŞ 
müşteri şikâyetleri çözüm 

performansı %99,99 ile birinci 
sırada yerini almıştır.

Şirketin “Her Sokak Aydınlık” 
sloganı ile bölgesine ilişkin tüm 
aydınlatma şikayet ve taleplerinde 
göstermiş olduğu hassasiyet 
ile müşteri memnuniyeti en üst 
seviye ulaştığı görülmektedir.  

“Dağıtım Şirketlerine gelen 

aydınlatma şikâyetleri başvuru 

sayıları ve Dağıtım Şirketlerinin 

bu konudaki performans 

yüzdelerinde ÇeDAŞ müşteri 

şikâyetleri çözüm performansı 

%99,99 ile birinci sırada yerini 

almıştır.”

ÇeDAŞ’lA 
Her soKAK AyDıNlıK
“Çamlıbel eDAŞ özel ekipler oluşturarak “Her sokak Aydınlık” sloganıyla muhtarlarla 
işbirliği halinde sorumluluk bölgesinin tamamını taramıştır. tüketicilerimizin müşteri 
memnuniyeti en üst düzeyde karşılanmıştır.”
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ÇAğrı merKezİ Hİzmete GİrDİ

Müşteri taleplerinin düzenli 
olarak karşılanması ve kayıt 
altına alınması amacıyla İstanbul 
Merkezli Hizmet alımı yolu ile 
yapılan Çağrı Merkezi Hizmeti 
Yönetim Kurulunun da bu 
konudaki hassasiyeti dikkate 
alınarak şirket merkezine 
taşınmıştır. 

Çağrı Merkezi lokasyonunu 
teknolojik alt yapısı ile birlikte 
şirket merkezine taşıyan ÇEDAŞ 
yıllık ortalama 500 bin civarında 
çağrıya yanıt vermektedir. 
Bu birimde çalışan Müşteri 
Temsilcilerinin kullandığı süreç 
analiz yazılımları ile müşteri 
talepleri günlük analiz edilerek 
raporlanmaktadır. EPDK mevzuatı 
ile %80 belirlenen servis seviyesi 
standardı bulunmaktadır. 
Çamlıbel EDAŞ’ın bu hizmeti 
bünyesinde yürütmeye başladığı 
günden bugüne %90 seviyelerinin 
üstünde performans göstererek 
örnek teşkil edecek bir çalışma 
yapmıştır. 

Bununla birlikte 60 kişi kapasiteli 
istihdam imkanı yerelde 
sağlanmıştır. Ayrıca gün geçtikçe 
sistem geliştirilmekte ve müşteri 
talepleri entegre bilişim sistemleri 
kapsamında Abone-net, SCADA, 
Coğrafi  Bilgi Sistemleri ile entegre 
çalışmaları devam etmektedir. 
Söz konusu teknolojik alt 
entegrasyonu ile kaliteli ve sürekli 
enerji tedariki sağlanacaktır.

Çağrı merkezi lokasyonunu teknolojik alt yapısı ile birlikte şirket merkezine 
taşıyan ÇeDAŞ, yıllık ortalama 5oo bin civarında çağrıya yanıt veriyor.

ÇEDAŞ şirket merkezine taşımış 
olduğu 444 44 66 numaralı Çağrı 
Merkezinde, Mahalle ve Köy 
Muhtarlarına ayrıcalık tanıyarak, 
muhtarların Çağrı Merkezini 

aramaları durumunda erişime 
kolaylık imkanı verilmiştir. Bu 
çalışma ile İl Merkezlerinde 
bulunan Mahalle muhtarlarının 
tamamı sisteme dahil edilmiş 

olup, verilerine ulaşılan köy 
muhtarlarında sisteme dahil 
edilme işlemi hızlı bir şekilde 
yapılmaktadır.

ACİl muHtAr HAttı

 müşteri 
talepleri günlük 
analiz edilerek 
raporlanıyor.
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Elektrik dağıtım sorumluluk 
bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat 
illerinden oluşan Çamlıbel EDAŞ, 
özelleştiği 2010 yılından 2015 
yılı sonuna kadar 400 Milyon 
TL’yi geçen tesis yatırımlarını 
kullanıma hazır hale getirmiştir. 
ÇEDAŞ yapmış olduğu saha, tesis 
ve teknolojik yatırımlarla tedarik 
sürekliliğini artırmıştır. Yapılan bu 
bakım onarım, tesis ve teknolojik 
yatırımlar ile günleri aşan hatta 

haftalar süren elektrik kesintileri 
ve arızaları artık saatler içerisinde 
giderilerek daha kaliteli enerji 
vermeye geçilmiştir.

500 MİLYON YATIRIM 
YAPILACAK

Şirket yatırım planlarını hazırlamış 
olduğu mastır plan ve proje 
kapsamında kısa, orta ve uzun 
vadeli olarak yapmaya başlamış 

ve yıllık 100 Milyon TL olmak 
üzere önümüzdeki 5 yıl içinde 
toplam 500 milyon TL’lik yatırım 
yapmayı planlayarak kaliteli 
ve sürekli enerjiyi müşteriye 
ulaştırmayı hedeflemektedir. 
Ayrıca yapılacak yatırımlar ile 
Sivas, Yozgat, Tokat şehirlerinde 
en büyük yatırımcı kuruluş olarak 
ciddi istihdam oluşturarak, ülke 
ekonomisine katkı vermeye 
devam edecektir.

SCADA DMS/OMS  
PROJESİ

ÇEDAŞ 2012 yılında başlatmış 
olduğu Entegre Bilişim Sistemleri 
(EBS) adlı proje ile SCADA DMS/
OMS (Supervisory Control And 
Data Acquisition) projelerini 
hayata geçirmiş, sisteme 
ilişkin altyapı çalışmalarını 
tamamlayarak kullanmaya 
başlamıştır. Bugün itibariyle 
100 merkezi kapsayan SCADA 
– DMS/OMS (uzaktan kontrol, 
kumanda) çalışmaları ile arızalara 
müdahale ve kontrol işlemleri 
SCADA Ana Kontrol Merkezi 
üzerinden yürütülmekte olup, 
böylelikle elektrik kesintilerinden 

etkilenecek müşteri sayıları 
minimize edilmekte, ring şebeke 
bulunan bölgelerde saha 
personelinin arızaya müdahale 
etmesinden önce kesintilerin 
önüne geçilmektedir.

IEC 61850 haberleşme 
protokolüne sahip yeni nesil 
dijital rölelerin sisteme montajı 
ile SCADA sistemine altyapı 
hazırlığı gerçekleştirilmiştir. Yeni 
nesil dijital rölelerin sağlamış 
olduğu koruma ve koordinasyon 
kolaylıkları sayesinde, enerji 
kesintilerinde azalmalar ve bu 
azalmaya bağlı olarak tedarik 
sürekliliği kalitesinde iyileşme 
sağlanmıştır. 

Bu çalışma ile şirket 

• Varlıkların, iş gücünün ve 
yarattıkları maliyetlerin 
izlenebilirliğini artırmış,

• Sistem erişilebilirlik ve 
güvenliğini en üst seviyeye 
getirmiş,

• Kesintilere müdahale 
süreçleri ile kesinti sürelerini 
asgari seviyeye indirmiş,

• Müşteri memnuniyetini en üst 
seviyeye taşımış, 

• Şebeke izlenebilirliğini 
artırarak kayıp/kaçak 
oranlarını düşürmeye yönelik 
çalışmalara hız vermiştir.

“Şirket yatırım planlarını hazırlamış olduğu mastır plan ve proje kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli 

olarak yapmaya başlamış ve yıllık 1oo milyon tl olmak üzere önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 5oo milyon tl’lik 

yatırım yapmayı planlayarak kaliteli ve sürekli enerjiyi müşteriye ulaştırmayı hedeflemektedir.”

uzAKtAN ŞeBeKe KoNtrolü yAPılıyor

4oo mİlyoN yAtırım yAPılDı
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ARIZA GÖSTERGE 
CİHAZLARININ MONTAJI (AGC)

Şirket enerji nakil hatlarında 
muhtelif bölgelere haberleşmesiz 
AGC, INAVİTAS yazılımı ile 
haberleşecek AGC montajı 
yapmıştır. Ayrıca dağıtım 
merkezlerine montajı yapılan 
modem ve tekrar kapamalı 
röleler ile uzaktan açma kapama 
yapılabilmektedir. 

Böylelikle arıza sürelerinin 
tespitinde geçen süre minimize 
edilmiş, buradan alınacak 
raporlamalar ile yeni yatırımların 
sağlıklı olarak belirlenmesi 
hedefl enmiş, İSG konusunda fayda 
sağlanmıştır. 

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM 
SİSTEMİ

Elektrik Dağıtımı ve Perakende 
Satışına ilişkin Hizmet Kalitesi 
Yönetmeliğinin Teknik Kalite 
kısmında yer alan hükümlere göre 
şebekenin belli kısımlarında kalite 
analizörleri ile ölçüm yapılması 
zorunluluğu geçirilmiştir. Ölçüm 
yapılacak yerler EPDK tarafından 
belirlenmekte olup, ölçüm 
noktaları her sene Ocak ayında 
değiştirilmektedir. 

Şirket bu kapsamda yapılacak 
olan saha yatırımlarını büyük 
ölçüde tamamlayarak şebekenin 
kalite noktasında etkili ve 
zayıf yanlarını kolaylıkla ortaya 
çıkarmakta ve bu doğrultuda 
gerekli iyileştirmeler yapılarak 
daha kaliteli enerji arzını 
gerçekleştirmektedir. 

UZAKTAN SAYAÇ 
KONTROLU YAPILIYOR

Sorumluluk bölgesi Sivas, 
Tokat ve Yozgat İllerinde 
başlatmış olduğu Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) 
projesi kapsamında 13.973 Adet 
müşterinin sayaçlarına uzaktan 
erişim sağlanarak uzaktan sayaç 
kontrolü yapılıyor. Böylelikle 
ÇEDAŞ, 1.422.093.732 kwh 
ile bölge tüketiminin %62’sini 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 
ile okumaktadır. Bu çalışma 
ile şirket; okuma gününü 
sabitlemeyi, işletme maliyeti ile 
kayıp–kaçağı düşürmeyi, enerji 
tüketimi ve şebeke verilerine 
anlık erişimi sağlamıştır. Ayrıca 
bu sistem müşterilere de 
tüketimlerini kontrol etme ve 
izleme imkanı sunmuştur. 

MOBİL TRAFOLARLA 
PLANLI ELEKTRİK 
KESİNTİSİ ÇALIŞMALARINA 
SON

ÇEDAŞ; kaliteli ve sürekli 
elektrik enerjisi ile %100 müşteri 
memnuniyetinin sağlanması ve 
yatırım çalışmalarından ötürü 
yapılacak olan planlı kesintilerde 
enerjinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak adına Sivas-Tokat-
Yozgat ilerinde kullanılmak üzere 
3 adet mobil trafoyu sistemine 
katmıştır. Böylelikle olası kriz 
anında mobil trafolar kullanılarak 
elektrik kesintisinin önüne 
geçilmektedir. 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
İLE ŞEBEKE KAYIT 
ALTINDA

Coğrafi  Bilgi Sistemleri (CBS) 
Yatırımları kapsamında şirket 
2015 yılında Orta Gerilim (OG) 
şebeke modelini sayısal ortamda 
envanter bilgisi ile birlikte 
sisteme işlemiştir. 2016 yılı içinde 
projenin devamı olarak Alçak 
Gerilim (AG) şebeke bilgisinin 
de sahadan toplanarak sisteme 
işlenmesi hedefl enmiştir.   

44



Şirket 2014 yılında yayınlanan 
Ar-ge mevzuatı kapsamında 
EPDK’ ya sunmuş olduğu toplam 
6 Ar-ge projesi için onay almıştır. 
Ar-ge kapsamında yapılan ve 
yapılması planlanan çalışmalara 
bakıldığında;

GES’İN (GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALİ) DAĞITIM 
SİSTEMİNE ETKİSİ 

Şirketin Genel Müdürlük Kampüsü 
içerisinde uygun bir alan tahsis 
edilerek 40 kWp kurulu gücünde 
güneş enerjisi sistemi kurularak, 
sistemin şebekeye entegrasyonu 
ile birlikte şebekede olacak 
etkilerinin değerlendirmesi 
amaçlanmıştır. 

GERÇEĞE EN YAKIN 
TEKNİK KAYIP SEVİYESİNİN 
BELİRLENMESİ PROJESİ

Şirket bu çalışma ile bugüne 
kadar gerçekleştirilmemiş bir 
şekilde, sistem verilerini ve şebeke 
modellerini kullanarak kayıp 
değerlerini belirlemek, bu konuda 
süren tartışmaları sona erdirmek 
ve kayıpların önlenmesi amacıyla 
yapılacak çalışmalara sağlam bir 
temel oluşturmayı hedefl emiştir. 

HİBRİT HABERLEŞME 
ALTYAPISI İLE PİLOT AKILLI 
SAYAÇ UYGULAMASI

Şirket pilot 7 farklı trafo 
bölgesinde yapacağı çalışma 
ile tam ölçekli bir AMI (Gelişmiş 
Ölçüm Altyapısı) sisteminin 
maliyetini ve faydalarını 
belirleyecektir. Proje kapsamında 
farklı haberleşme teknolojileri 
kullanılacak ve elde edilen bilgi 
birikimi ve deneyim, tam ölçekli 
bir AMI sisteminin teknik tasarımı 
esnasında kullanılabilecek, 
planlanan sistem uygulamasının 
tasarım ve kurulum aşamasına 
yönelik bilgi ve tecrübe elde 
edilecektir. Dağıtım şirketi 
müşterilerinin, oluşturulacak yeni 
sisteme karşı tutumu hakkında 
bilgi toplamak ve toplanan bu 
bilgiler ışığında oluşturulacak tam 
ölçekli sisteminin, enerji verimliliği 
ve puant yüklerin azaltılmasında 
kullanılması hedefl enmektedir. 
Pilot bölge çalışması bir deneyden 
daha ziyade, oluşturulacak tam 
ölçekli sistemin son durumunun 
taklit edilerek projedeki dağıtım 
Şirketlerine olabildiğince deneyim 
ve tecrübe kazandırmayı 
amaçlamaktadır.

ARIZA GÖSTERGE CİHAZI 
PROJESİ

Şirketin Havai hatlarda tesis ettiği 
bu cihazlar ile arızaya müdahale 
sürelerini ve bu sürelerin 
minimize edilmesi için nelerin 
yapılabileceğinin gözlemlenmesi 
teknik kalitenin artması yönünde 
sisteme etkileri, İş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınabilecek 
tedbirlerin araştırılması 
hedefl enmiştir.

OG HAVAİ HAT VE KABLO 
ŞEBEKELERİNDE OTOMATİK 
GERİLİM REGÜLATÖRÜ 
(BOOSTER TRAFO) PİLOT 
UYGULAMASI 

Pilot bölgelerde tesis edilecek 
otomatik gerilim regülatörleri 
vasıtasıyla, hem enerji 
kalitesinin artırılması hem de 
teknik kayıpların düşürülmesi 
amaçlanmıştır.

TÜRKİYE AKILLI ŞEBEKE 
2020 VİZYON PROJESİ

Projenin amacı Akıllı Şebeke 
Teknolojilerinin dağıtım şirketleri 
tarafından uygulanması 
öncesinde, durum analizi 
yapılarak kullanılan ve kullanılacak 
sistemlerin olgunluk ve yeterlilik 
seviyesini belirlemek ve Türkiye’ye 
uygun Akıllı Şebeke yol haritasının 
çıkarılmasıdır.

ÇeDAŞ Ar-Ge ÇAlıŞmAlArıNA ÖNem Verİyor

Şirket 2o14 yılında 

yayınlanan Ar-ge mevzuatı 

kapsamında ePDK’ya 

sunmuş olduğu toplam 6 

Ar-ge projesi için onay aldı.
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KAÇAK orANı DüŞtü

ÇeDAŞ ArızA sAyısıNı %81 AzAlttı

Özelleştiği günden bugüne kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar yapan ÇEDAŞ, 2011 
Yılında %9,20 olarak gerçekleşen kaçak oranını 2015 yılsonu %7,06’ya düşürmüştür. Ayrıca; şirketin yapmış olduğu 
teknolojik yatırımların teknik kayıpların azalmasına büyük katkısı olmuştur. Böylelikle şirket EPDK tarafından 
belirlenen eşik değerinde altında bir kayıp – kaçak oranıyla 2015 yılını kapatmıştır. 

Şirket özelleşme sonrası yapmış olduğu tüm bu çalışmaların sonucu olarak; kayıp kaçak oranını düşürmüş, 2010 
yılında 49 bin civarında gerçekleşen AG-OG kesinti sayısını %63 oranında azaltarak 18 bin seviyelerine çekmiştir. 
Aynı şekilde arıza sürelerinde de 2010 yılına oranla %81 azalma gerçekleşmiştir. Trafolarda yapılan koruyucu 
bakım ve önlemler ile trafo yanma sayıları büyük ölçüde azaltılmıştır. Kaliteli ve sürekli enerji verilmesi ile ilgili 
Müşteri şikâyetlerinde azalma olmuştur. 

Çamlıbel EDAŞ 31.08.2010 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi doğrultusunda özelleşmeden sonra yaptığı 
bakım onarım ile teknolojik yatırım başta olmak üzere çalışmalarını bundan sonra da aralıksız devam edecektir. 
Kaliteli, sürekli enerji ile müşteri memnuniyetinin ön plan da olacağı yönetim stratejimiz devam edecektir.

“Özelleştiği günden bugüne kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar yapan ÇeDAŞ 

2o11 yılında %9,2o olarak gerçekleşen kaçak oranını 2o15 yılsonunda %7,o6’ya düşürüldü. Böylelikle şirket 

2o15 yılını, ePDK tarafından belirlenen eşik değerinde altında bir kayıp - kaçak oranıyla kapattı."

Şirket özelleşmesi sonrası yapılan tüm bu teknolojik hamlelerle 
birlikte sistemlerin yönetimi ve güvenliği anlamında EPDK 
tarafından da zorunlu tutulmakta olan ISO27001:IEC2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifi kasyon sürecini eksiksiz olarak 
tamamlayarak ISO27001:IEC2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Sertifi kasını almıştır. 

ÇeDAŞ BİlGİ GüVeNlİğİ yÖNetİm 
sİstemİ sertİFİKAsıNı AlDı
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1-TÜRKİYE’DE İDDİALI 
Z KÜTÜPHANE

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
uygulamaya koyduğu ve her 
ilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
faaliyetini yürüttüğü 
“Z Kütüphane” çalışmalarına 
Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi fark kattı. 

Gelecek nesillerin sektöre 
katacağı dinamizm düşünülerek 
Sivas Atatürk Endüstri Meslek 
Lisesinde, Çamlıbel EDAŞ Yönetim 
Kurulu kararı doğrultusunda bir Z 
Kütüphane yapılarak anlamlı bir 
sosyal sorumluluk projesine imza 
atıldı. Bu çalışma ile Sivas ilinde 
birçok okulun da Z Kütüphane 
sahibi olmasına vesile olundu. 

2-ÇEDAŞ ENGELLERİ YOK 
EDİYOR

ÇEDAŞ’ın engelli müşterilerin 
sosyal yaşamda rahat ve kolay 
bir şekilde ulaşım ve iletişim 
kurması için gerekli alt yapı 
çalışmalarını yapmak için “Engel 
Yok” projesini başlatacağı 
belirtilmiştir. Bu doğrultuda 
şirket sorumluluk bölgesinde 
bulunan engelli müşterilerin 
yaşam şartlarını kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmalara başlayarak, 
öncelikle ikamet etmekte 

oldukları konutlardan tutun, 
yürümekte oldukları yaya yolları, 
araçlara takılan hidrolik liftler, 
okul, hastana, sağlık ocağı gibi 
binaların girişleri için tasarlanmış 
özel merdiven liftler, bedensen 
engellilerin ihtiyaç duyduğu 
özel tasarımlı manüel&akülü 
sandalyeler, kabartma baskılı 
müşteri bildiri ve duyuruları ile 
tüm yaşam alanında kolaylık 
sağlayacak bir çalışmayı hayata 
geçirmeyi hedefl emiştir. 

3-YAŞAM İÇİN KESİNTİSİZ 
ENERJİ

Elektrikli yaşam ünitelerine bağlı 
olan tüketicilerin, enerji kesintisi 
esnasında hayati tehlikenin 
oluşmaması için gerekli tedbirlerin 
alınmasına yönelik bir çalışmayı 
ÇEDAŞ başlattı. Başlatılan proje 
kapsamında, sağlık raporu 
bulunan abonelerin borçtan 
dolayı elektriğin kesilmemesi 
için sistemin uyarması ile 
kesme personelin uyarılması 
sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik 
arıza durumunda elektrikli 
yaşam ünitelerinin enerjisinin 
kesilmemesi için  kesintisiz enerji 
sağlanmasına yönelik teçhizatları 
temin edilmesi sağlanmakta. 
Bu nedenle  ihtiyaç duyulacak 
jeneratör, kesintisiz güç kaynağı 
vb. cihazların temini ve montajının 

yapılarak yaşam ünitelerine 
bağlı hastaların sağlıklı yaşam 
sürmesine destek verilmektedir.

4- İŞİTME ENGELLİLER İÇİN 
İLETİŞİM ARACI

Kamusal hizmet alanlarında engelli 
vatandaşlarımızın  ihtiyaçlarını 
rahatlıkla anlatabileceği ve 
karşıdaki kişi ile iletişimini 
kolaylaştıracak bir uygulamaya 
katkıda bulunmayı hedefl eyen 
ÇEDAŞ; öncelikle bünyesinde 
çalışmakta olan personellerin 
işaret dili eğitimini almasını ve 
bu gibi durumlarda müşterilerle 
yaşanabilecek olası sorunların 
üstesinden gelmeyi planlamıştır. 

Ayrıca; bu engelleri gidermenin 
işitme engelli bireylerin topluma 
kazandıracağının bilincinde olan 
şirket, işitme engellilerin işaret dili 
hareketlerinin makine tarafından 
algılanmasını ve sembollerin 
komuta dönüştürülmesini 
hedefl emektedir. Ek olarak, 
insanların yazıları ve konuşmaları 
da işaret diline çevrilerek engelli 
kişiye gösterilebilecek, insan-
makine etkileşimi sağlanacaktır. 
Böylelikle; işitme dil ve konuşma 
engelli bireylerin rahat ve etkin 
iletişim kurmalarına fayda 
sağlayan bir sosyal sorumluluk 
projesinin gerçekleştirilmesi 
hedefl enmiştir. 

sosyAl sorumluluK Projesİ 
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“ÇoruH eDAŞ’ın 

yatırım programı 

kapsamında 

Beşirli ve Akyazı 

bölgelerinde devam 

eden yeraltı kablolu 

şebeke çalışması ile 

Akyazı stat ve spor 

kompleksinin 1o mVA 

gücündeki elektrik 

enerjisi ihtiyacı da 

karşılanacak.”

Trabzon’a Alternatif Elektrik 
Besleme Noktaları 
(ring şebeke) Geliyor.

Çoruh EDAŞ,  Ortahisar Merkez 
İlçe, Akçaabat, Düzköy, Yıldızlı, 
Söğütlü bölgelerinin elektrik 
ihtiyacının verimliliğini ve 
sürekliliğini sağlamak, artan 
güç taleplerinin karşılanmasına 
yönelik alternatif besleme 
sağlayacak yeraltı kablolu 
şebeke çalışmalarına hızla devam 
etmektedir. 

Trabzonspor yeni stadının 
yer altı kablo çalışmaları 
başladı. 

ÇORUH EDAŞ’ın yatırım programı 
kapsamında Beşirli ve Akyazı 
bölgelerinde devam eden yeraltı 
kablolu şebeke çalışması ile Akyazı 
stat ve spor kompleksinin 10 MVA 
gücündeki elektrik enerjisi ihtiyacı 
da karşılanmış olacaktır.

Yeni Trafo Dağıtım 
Merkezleri Yapılıyor.

Yapım çalışmaları devam eden 
proje kapsamında yeraltı kabloları 
döşenirken, yeni oluşturulan 
elektrik şebekesi üzerinde Trafo 
Dağıtım Merkezleri ve Beton Köşk 
Trafo Bina montaj çalışmaları da 
aralıksız devam etmektedir. 

TEİAŞ’ın Akyazı Trafo İndirici 
Merkezine bağlantısı yapılarak 
13 ayrı devre toplam 60 km 
yeraltı kablosu ile Trabzon Şehir 
Merkezi elektrik şebekesi ile 
bağlantı sağlanacaktır.  ÇORUH 
EDAŞ’ın yatırım projesi ile Beşirli, 
Söğütlü, Yıldızlı bölgelerinde yeni 
konut alanlarının enerji ihtiyaçları 
karşılanarak, aynı zamanda 
Ortapazar Merkez İlçe, Akçaabat, 
Düzköy ve Söğütlü bölgeleri için 
alternatif besleme de sağlanmış 
olacak.

ÇoruH eDAŞ’DAN 
trABzoN’A DeV yAtırım
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Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürlüğü, 
Yatırım Programı kapsamında 
yürüttüğü çalışmalarla bölgemizin 
önemli turizm merkezlerinin 
başında gelen Uzungöl’deki 
elektrik kesintilerini adeta 
unutturuyor. 2015 Yılı sonlarında 
neticelendirilen çalışmalarla, 
ilimiz Çaykara ilçesi ve turizm 
merkezimiz Uzungöl, alternatif 
enerji besleme imkanına 
kavuşmuş ve yoğun kış 
döneminde bölgedeki enerji 
kesintileri asgari seviyede 
tutulmuştu. 2016 yılında devam 

eden çalışmalarla, Uzungöl yeni 
bir Elektrik Dağıtım Merkezine 
daha kavuşmuş ve Uzungöl, 
Uzungöl Merkezi haricindeki 
yerleşim birimlerinde meydana 
gelen elektrik kesintilerinden 
etkilenmeyecek bir konuma 
ulaşmıştır. Kesintisiz, kaliteli 
ve sürekli enerji politikası 
doğrultusunda planlanan Çoruh 
EDAŞ Trabzon İl Müdürlüğü 
Yatırım Programı çalışmalarıyla 
tüm bölge genelinde 
minimum elektrik kesintisi 
hedefl enmektedir.

ÇoruH eDAŞ CoğrAFİ BİlGİ sİstemİ DeVreDe

Şebeke Bağlantı modeliyle fi der ve devre bazlı 
enerji akış yönleri gösterilerek enerjinin beslediği 
ve kaynak verinin beslendiği bölge analizleri ve 
kesinti analizleri yapılabilmekte ayrıca etkilenen 
abone sayıları tespit edilebilmektedir. 

Güç Kalitesi İzleme Sistemi ile izlenen Dağıtım 
şebekesi teknik verileri CBS entegrasyonu ile 
sistem üzerinde görüntülenebilecektir. Sistem, 
görüntülenen bu değerler doğrultusunda şebeke 
verilerini kullanarak gerekli sorgu ve analizlerin 
yapılabilmesi imkanını vermektedir. 

“Güç Kalitesi İzleme sistemi ile izlenen Dağıtım şebekesi teknik verileri 
CBs entegrasyonu ile sistem üzerinde görüntülenebiliyor.”

ÇoruH eDAŞ’tAN uzuNGÖl’e Bİr jest DAHA!
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Özelleştirme sonrası bölge 
halkına kaliteli, sürekli ve 
kesintisiz enerji sunma hedefi 
ile çalışmalarını sürdüren 
Çoruh Elektrik, şimdi de 
dağıtım sorumluluğundaki 5 ilin 
muhtarlarına daha iyi hizmet 
verebilmek, şikâyetleri minimize 
etmek maksadı ile projelerine bir 
yenisini daha ekledi.

İl ve köylerdeki abone durumunu 
gözden geçirerek talep, öneri ve 
şikâyetleri en kısa sürede çözüme 
kavuşturabilmek, bölgedeki 5 
ile bağlı 1538 köyün muhtarları 
ile iletişime geçebilmek için 
“Muhtarlarla İletişim Projesini” 
hayata geçirdi. 

 Bu proje sayesinde 444 9 186 
numaralı çözüm merkezini, 
sisteme kayıtlı telefonu ile arayan 
muhtarların iletişim bilgileri 

kontrol edilerek hızlıca müşteri 
temsilcisine aktarılacağı belirtildi.

Çoruh EDAŞ Genel 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada; köylerde yaşayan 
abonelerimizle iletişimimizi daha 
da güçlendirmek adına böyle bir 
projenin hayata geçirilmesine 
karar verildiği kaydedilerek, 
“Köylerde yaşanan sorunları nasıl 
giderebiliriz, köylerimize nasıl 
daha sağlıklı ve kesintisiz enerji 
verebiliriz düşüncesiyle 444 9 
186 çözüm merkezimizi arayacak 
muhtarlarımızın görüşleri alınıp 
talep, öneri ve şikâyetleri hızlı bir 
şekilde sonuçlandırılarak müşteri 
memnuniyetinin artırılmasının 
hedeflendiğini” belirtildi. Ayrıca 
muhtarların talep ve tavsiyelerinin 
Şirketimiz açısından önem arz 
etmesi nedeniyle oluşturulan 
iletişim numarasıyla, ekiplerin 

yaşanan sorunları yerinde 
belirlemek üzere bölgedeki tüm 
köylere daha hızlı ulaşılacağı 
ifade edildi. Bu kapsamda 
Şirketimiz tarafından köylerimizde 
yürütülen ya da yürütülecek 
olan çalışmalara başta Muhtarlar 
olmak üzere tüm köy halkının 
çalışmalarımıza destek 
vermelerini beklemekteyiz.

Gerek bakım - onarım gerekse 
tesis yenileme çalışmalarımız 
devam etmekte olup, öncelikli 
hedefimiz müşterilerimize 
kesintisiz, kaliteli ve sürekli 
enerji sunabilmektir. Bu 
bağlamda Şirketimiz sorumluluk 
sahamız dâhilinde meydana 
gelen arızalara en kısa sürede 
müdahale ederek arıza sayılarının 
asgari seviyede tutulması için 
çalışmalarımız aralıksız devam 
edecektir.

ÇoruH eDAŞ’tAN “yeNİ Bİr İletİŞİm Projesİ”

“Çoruh eDAŞ, İl ve köylerdeki abone durumunu gözden geçirerek talep, öneri ve şikâyetleri 
en kısa sürede çözüme kavuşturabilmek, bölgedeki 5 ile bağlı 1538 köyün muhtarları ile 
iletişime geçebilmek için “muhtarlarla İletişim Projesini” hayata geçirdi.” 
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Elektrik kesintisi 
olmasın diye canla 
başla mücadele 
veriliyor
Artvin’de başarılı ve önemli 
çalışmalara imza atan Çoruh 
EDAŞ, özellikle yüksek kesimlerde 
sert geçen kışa aldırmadan 
elektrik kesintileri yaşanmasın 
diye yoğun çaba sarf ediyor. 

Zaman zaman yoğun yağışa 
rağmen Artvin Çoruh EDAŞ, 
kış aylarının zor koşullarına 
aldırmadan çalışmalarını 
sürdürüyor. İlimizin coğrafyasının 
güçlüğü, hava koşullarının 
zorluğunun elektrik dağıtımını 
daha da güçleştirse de Çoruh 
EDAŞ’ın 7/24 çalışması ile elektrik 
kesinti sayısı aza indiriliyor. 
Köylerin ve ilçelerin elektriksiz 
kalmaması için gayret gösteren 
Çoruh EDAŞ çalışanları bu 
çalışmaların meyvesini de elektrik 
kesinti sayısının azlığı ile alıyor. 

Çevre illerin büyük bir bölümünde 
kar ve soğuk hava nedeniyle 
saatler, günler belki de haftalarca 

büyük köy ve bazı ilçelere 
elektrik verilemezken ilimizde 
elektrik kesintileri minimum 
düzeyde gerçekleşiyor. Çoruh 
EDAŞ ekipleri, son iki haftada 
yaptıkları mücadele ile merkeze 
bağlı birçok köy ile bazı ilçelerde 
meydana gelen elektrik arızalarını 
da vatandaşların çok fazla 
olumsuz etkilenmemesi için 
gece gündüz çalışarak kısa 
sürelerde çözmeyi başardılar. 
Çoruh EDAŞ ekipleri, Merkez’e 
bağlı Erenler köyü, Murgul 
Merkez, Şavşat’a bağlı Armutlu ve 
Arhavi Kavak Köyü’nde yaşanan 
elektrik arızalarını da yine kar 
yağışına aldırmadan kısa sürede 
çözmüşlerdi. 

Kurum tarafından yapılan 
açıklamada, bu bölgelerde 
yaşanan elektrik arızalarının 
ihbarlarının yapılmasının hemen 
ardından ekiplerin müdahaleye 
geçtiği, elektrik arızalarının 
meydana geldiği anda bölgelerde 
kar yağışının olmasına karşın 
arızalara müdahale yapıldığı, 
elektrik nakil hatlarında ve 
direklerde meydana gelen 
tel kopumu, direk yıkımı gibi 

arızaların tespiti ile birlikte 
arızaların giderilmesi için gereken 
müdahalenin yapıldığı ve soğuk 
havaya aldırış etmeden ekiplerin 
arızaları giderene kadar kesintisiz 
çabası ile arızaların giderildiği 
ifade edildi. 

Çoruh EDAŞ ekiplerinin arıza 
giderme için tel çekimi ve direk 
dikimi çalışmaları da basın 
mensuplarınca görüntülenirken, 
fotoğraflar ekiplerin arızaları 
gidermek için verdikleri 
mücadeleyi gözler önüne serdi. 

Vatandaşlar Çoruh EDAŞ 
tarafından yapılan mücadeleden 
dolayı teşekkür ederek, elektrik 
arızalarının kış aylarının zor 
şartlarına karşın az olmasından 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler.

“Köylerin ve ilçelerin elektriksiz kalmaması için gayret gösteren Çoruh eDAŞ çalışanları bu 
çalışmaların meyvesini de elektrik kesinti sayısının azlığı ile alıyor.”

ÇoruH eDAŞ, soğuK HAVAyA Ve KArA AlDırmıyor
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Tarihinin en büyük sel felaketini 
yaşayan Hopa ve Arhavi’de 
tüm Kamu ve Özel Kuruluşlar 
vatandaşların yaralarını sarmak 
için adeta yarışa girdiler. Bu 
özverili çalışmalar içerisinde en 
dikkat çekici performansı ÇORUH 
EDAŞ’ın gösterdiği gözlerden 
kaçmadı.

Felaketin hemen ardından süratle 
organize olan ve birkaç saat 
içinde hasar tespiti ile onarım 
çalışmalarına başlayan ÇORUH 
EDAŞ ekipleri haftalarca elektrik 
verilemez denilen Hopa ve Arhavi 
ilçe merkezlerine 1 gün içerisinde 
elektrik vererek vatandaşlara 
moral kaynağı oldu.

Başta Hopa Kaymakamlığı olmak 
üzere birçok kuruluşla işbirliği 
yaparak ve onların desteğini de 
alarak çalışmalarını başarı ile 
yürüten ÇORUH EDAŞ ekiplerine 
çalışmaları sırasında vatandaşların 

çay ikram etmesi ve alkışlayarak 
teşekkür etmesi dikkatlerden 
kaçmadı.

Felaketin ardından 30 personel 
ve 10 araçla başlayan elektrik 
arızalarını giderme çalışmaları, 
takip eden günlerde 60 personel 
ve 20 araçla sürdürüldü.

Hopa ve Arhavi’de 45 adet 
yüksek gerilim direği ile 113 adet 
alçak gerilim direği olmak üzere 
toplam 158 adet elektrik direğinin 
heyelan ve sel nedeniyle yıkıldığını 
bildiren ÇORUH EDAŞ yetkilileri 
bu elektrik direklerinin büyük bir 
bölümünün onarılarak elektrik 
dağıtım hizmetinin devamlılığının 
sağlandığını açıkladı.

Tarihinin en büyük sel felaketini 
yaşayan Hopa ve Arhavi’de 
ÇORUH EDAŞ’ın başarılı bir kriz 
yönetimi göstermiş olması takdir 
topladı.

“tarihinin en büyük 

sel felaketini yaşayan 

Hopa ve Arhavi’de 

tüm kamu ve özel 

kuruluşlar vatandaşların 

yaralarını sarmak için 

adeta yarışa girdiler. 

Bu özverili çalışmalar 

içerisinde en dikkat 

çekici performansı 

ÇoruH eDAŞ’ın 

gösterdiği gözlerden 

kaçmadı.”

ÇoruH eDAŞ’A tAm Not

sel felaketin hemen ardından süratle organize olan ve birkaç saat içinde hasar tespiti ile onarım 
çalışmalarına başlayan ÇoruH eDAŞ ekipleri haftalarca elektrik verilemez denilen Hopa ve Arhavi 
ilçe merkezlerine 1 gün içerisinde elektrik vererek vatandaşlara moral kaynağı oldu.

52



ÇORUH EDAŞ Abonelerin 
Geçmiş Elektrik 
Borçlarından Dolayı Enerji 
Kesme İşlemini 30 Gün 
Süreyle Öteliyor. 

Özelleştirildiği andan itibaren 
çalışmalarına aralıksız devam 
eden Çoruh EDAŞ, dağıtım 
sorumluluğunda yer alan 
illere sadece elektrik hizmeti 
götürmekle kalmayıp aynı 
zamanda sosyal sorumluluk 
projeleriyle de müşteri 
memnuniyetini arttırmayı 
hedefl iyor.

Bu kapsamda solunum cihazı, 
diyaliz makinası, yaşam destek 
ünitesi gibi elektriğe bağlı 
hayati önemdeki cihaz kullanan 
abonelerin geçmiş elektrik 
borçlarından dolayı enerji 
kesme işlemi 30 gün süreyle 
öteleniyor. Şirket Müdürlüğü’nden 

yapılan açıklamada: “Diğer 
dağıtım Şirketlerinde olduğu 
gibi Şirketimizde elektrik 
dağıtım hizmeti Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun 
düzenlemiş olduğu mevzuata 
göre yürütülmektedir. Söz konusu 
proje ile mevzuatta herhangi bir 
uygulama olmamasına rağmen 
insan hayatının bizim için her 
şeyden önemli olması nedeni 
ile böyle bir projenin hayata 
geçirilmesine karar verdik.  Bu 
nedenle elektrik sürekliliğinin 
sağlanması, müşterilerimizin 
mağdur olmamaları adına 
elektronik cihazlara bağlı hayatını 
sürdüren müşterilerimizin 
Şirketimize, İl Müdürlüklerimize, 
İlçe İşletme Şefl iklerimize ya da 
7/24 hizmet vermekte olan 444 9 
186 numaralı Çağrı Merkezimize 
başvuruda bulunarak adres 
bildiriminde bulunmaları 
neticesinde müşteri adresleri 

veri tabanına eklenmekte ve 
bu bilgiler saha personellerine 
aktarılarak müşterilerimizin 
elektriğinin kesilmemesi için 
üstün gayret gösterilmektedir. 
Bunun yanı sıra cep telefonu 
sistemimize kayıtlı olan tüm 
müşterilerimize ücretsiz SMS 
yoluyla borç hatırlatma bildirimi 
yapılmaktadır. Bu uygulamalar 
ile ödemeyi unutma sonucunda 
yaşanabilecek kesintilerin önüne 
geçilebilecek ve tüketicilerimizin 
sağlıkları da korunmuş olacaktır.

ÇoruH eDAŞ BorÇ KesİNtİlerİNİ ertelİyor

“Çoruh eDAŞ solunum cihazı, diyaliz makinası, yaşam destek ünitesi gibi elektriğe bağlı hayati 
önemdeki cihaz kullanan abonelerin geçmiş elektrik borçlarından dolayı enerji kesme işlemini 
3o gün süreyle öteliyor.”

53



Hayatımızda büyük önemi olan 
enerjinin bilinçli bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla 
her yıl Ocak ayının ikinci pazartesi 
günü ile başlayan hafta, “ENERJİ 
TASARRUFU HAFTASI” olarak 
kutlanmaktadır.

“Enerji Tasarrufu Haftası”nda 
enerjiyi verimli kullanarak 
tasarrufu teşvik etmek, 
ilköğretim öğrencilerine bu 
bilinci aşılamak üzere enerji 
tasarrufu hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Enerjinin etkin 
kullanılması, israfın önlenmesi, 
enerji maliyetlerinin ekonomi 
üzerindeki yükünün hafi fl etilmesi 
ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin 
kullanımında verimliliğin 
artırılması yönünde Şirketimiz 
Gündoğdu Cumhuriyet 
İlkokulu’nu ziyaret ederek 
miniklere Elektrik Mühendisi 
Aşkın Akbulut tarafından bilgiler 

aktarıldı.  Sunumun ardından 
öğrencilere kitap ve kırtasiye 
malzemesi dağıtılarak yardımda 
bulunuldu. Enerji tasarrufu 
konusunda çocuklarda erken 
yaşta bilinç oluşturmak ve 
alışkanlık kazandırmak amacıyla 
hazırlanan eğitimlerin, ilerleyen 
günlerde Şirketimiz hizmet 
bölgesi geneline yayılması 
hedefl eniyor.

eNerjİ tAsArruFu HAFtAsıNDA ÇoruH eDAŞ’ıN 
ÖğreNCİlerle BuluŞmAsı…

“Çoruh eDAŞ, 
Gündoğdu 

Cumhuriyet 
İlkokulu’ nu ziyaret 
ederek miniklere 
bilgiler aktardı.”
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Sosyal sorumluluk 

projelerinde gösterdiği 

büyük duyarlılıkla dikkat 

çeken Çoruh EDAŞ 

çalışanları örnek bir 

projeye daha imza attı. 

‘Her Damla kan Kurtarılan 

Bir can” sloganıyla hareket 

eden Çoruh Elektrik 

küçük bahanelerin büyük 

iyiliklere engel olamayacağı 

bilinciyle kan bağışına 

yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışının bir insanlık görevi 
olduğunu belirten Çoruh EDAŞ 
çalışanları kurum olarak bu anlamlı 
kampanyada yer almaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kan vermenin kutsal bir görev 
olduğu belirtilirken kan bağışı 
uygulamasının her yıl geleneksel 
hale getirilmesi ve bu bilincin 
topluma yayılması gerektiğinin 
de altı çizildi. Gönüllü ve düzenli 
bağışlar ile hayat kurtarmaya 
devam edileceği belirtilirken aynı 
zamanda kanın acil ihtiyaç için 
değil sürekli bir ihtiyaç olması 
nedeni ile periyodik aralıklarla kan 
bağışının artarak devam edeceği 
kaydedildi.. 

“Kan bağışı 
uygulamasının 

her yıl geleneksel 
hale getirilmesi 
ve bu bilincin 

topluma yayılması 
gerektiği 

vurgulandı.”

Bİr DAmlA, BİN umut…
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ÇoK Dİllİ ÇAğrı merKezİNDeN 
4 DİlDe Hİzmet

Dicle Elektrik Dağıtım, 
özelleştirmenin 
hemen ardından 
56 kişiye istihdam 
imkanı oluşturan ve 
müşterilerin Türkçe, 
Kürtçe, Zazaca 
ve Arapça olarak 
ilettikleri sorunlarına 
en kısa zamanda 
çözüm üreten ‘çok 
dilli Çağrı Merkezi 
444 80 86’yı devreye 
soktu.

Çağrı Merkezi aylık ortalama 
250 bin çağrıyı yanıtlıyor. Bu 
rakamlar ile Türkiye genelindeki 
enerji dağıtım şirketleri arasında 
en fazla çağrının yapıldığı yer 
Dicle Elektrik Dağıtım Çağrı 
Merkezi. Merkez, aynı zamanda 
hizmet kalitesi bakımından 21 
şirket arasında 7. sırada yer 
alıyor. Merkeze gelen toplam 
çağrıların ise yaklaşık yüzde 16’lık 
kısmını Kürtçe ve Zazaca olanlar 
oluşturuyor. Merkez, bölgenin 
konumu nedeniyle acil durumlara 
müdahale edilebilmek adına köy 
ve mahalle muhtarlarına zaman 
kaybı olmaksızın ulaşabilmeleri 
için farklı telefon numaraları da 
verdi.

Aylık olarak İlk Kontakta Çözüm 
( FCR – First Call Resolution ) 
oranları mükerrer aramalara 
rağmen iyi durumda bulunuyor.

“Dicle elektrik Dağıtım Çağrı merkezi, hizmet kalitesi bakımından 
21 şirket arasında 7. sırada yer alıyor.”

  FCR ORANI

OCAK 51%

ŞUBAT 55%

MART 55%

NİSAN 56%

MAYIS 54%

HAZİRAN 56%

TEMMUZ 54%

AĞUSTOS 55%

EYLÜL 57%

EKİM 57%

KASIM 56%

ARALIK 54%

2015 ort. 55%
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ÇAlıŞANlAr İÇİN DüNyA DeVİ 
İle İŞ ortAKlığı

Dicle Akademi’yi kurarak 
personelin mesleki eğitimlerine 
ağırlık veren Dicle Elektrik 
Dağıtım, bu alanda dünya devi 
olarak kabul edilen global bir 
organizasyonel gelişim şirketi 
olan Linkage ile iş ortaklığı 
yapmaya başladı.

Linkage ile gerçekleştirilecek 
‘Liderlik Eğitim Programı’ 1 yıl 
sürecek. Eğitim programına 
şirket bünyesinde çalışmakta 
olan mühendis, uzman ve 
yöneticilerden oluşan 32 kişi 
katılacak. Müşterileri arasında 
dünya markalarından Mc Donald’s 
Coca Cola, Bayer gibi markaların 
yanı sıra Türkiye’den Koç Holding, 
Sabancı, Türk Telekom, İş 
Bankası, Doğuş, Eczacıbaşı gibi 
bir çok şirket bulunan Linkage 
ile yapılacak olan iş ortaklığının, 

Dicle EDAŞ’ın dağıtım hizmeti 
sunduğu bölgeye ve çalışanlarına 
verdiği önemin bir göstergesi 
olduğu bildiriliyor. 

“linkage ile 

gerçekleştirilecek 

‘liderlik 

eğitim Programı’ 

1 yıl sürecek.”

“linkage ile yapılacak olan iş ortaklığının, Dicle eDAŞ’ın dağıtım hizmeti sunduğu 
bölgeye ve çalışanlarına verdiği önemin bir göstergesi olduğu bildiriliyor.”
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Medeniyetin beşiği 
olarak kabul edilen 
Mezopotamya’nın en önemli 
kentleri olan Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, Batman, 
Siirt ve Şırnak’a elektrik 
dağıtım hizmeti veren Dicle 
Elektrik Dağıtım, buralara 
sadece enerji vermiyor. 
Dillerin ve dinlerin yüzyıllardır 
kardeşçe, barış içerisinde 
yaşadığı bölgenin enerji şirketi 
olmayı başarabilen şirket, bu 
kadim kentlerin insanlarına 
sosyal paylaşımın en güzel 
örneklerini de sunuyor. Dicle 
Elektrik, yaklaşık 5 bin bölge 
insanına verdiği iş imkanının 
yanı sıra, zor günlerinde 
de yöre halkının yanında 
yer alarak, onları yalnız 
bırakmayarak, ‘Sosyal Şirket’ 
olabilmenin haklı gururunu da 
yaşadı, yaşıyor..

21 MİLYAR kWH’NİN 12 
MİLYARI İSRAF EDİLİYOR

2013 Temmuz’undaki özelleşme 
sonrasında 6 ile enerji dağıtım 
hizmeti veren Genel Müdür Murat 
Karagüzel yönetimindeki Dicle 
Elektrik Dağıtım Genel Müdür 
Avni Doğan yönetimindeki kardeş 
kuruluş Dicle Elektrik Perakende, 

yılların biriktirdiği sorunlar ile 
azimli bir şekilde mücadele 
ediyor. 

Dicle Elektrik Dağıtım Genel 
Müdürü Murat Karagüzel, 
sorunların başında kayıt dışılığın 
geldiğine dikkat çekerken, 
insanların artık çok olağan kabul 
ettiği, hatta alışkanlık oluşturan 
kayıt dışı kullanımın oldukça 
yaygın olduğu bölgenin, yüzde 
70’i aşan kayıp kaçak oranı 
bakımından Türkiye’de ilk sırayı 
aldığını ifade ediyor.  Karagüzel’in 
dikkat çektiği konuların başında 
ise yıllık toplam tüketim olan 
21.5 milyar kWH elektriğin 12 
milyar kWH’sinin israf edilmesi 
geliyor. Çünkü yerleşim yerlerinde 
kış mevsiminde ısınma, yaz 
mevsiminde ise serinleme ve 
tarımsal sulamada alabildiğine 
kayıt dışı kullanım söz konusu. 
Bedel ödenmeden kullanılan 
enerjinin önemli bir kısmı 
bilinçsizce israf ediliyor.

DİCle eleKtrİK,
eNerjİ ŞİrKetİNDeN Öte…

Murat Karagüzel 
Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü

“yıllık toplam tüketim olan 21.5 milyar kWH elektriğin 12 milyar kWH’si 
israf ediliyor.”
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“son 2 yılda bölgeye 
5oo milyon liraya yakın 

yatırım yaptık.”

Mehmet Atalay
Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı

eN FAzlA KAyıt DıŞı tArımsAl sulAmADA

Bölge illerinde yıllık tüketilen 21 
milyar kWH elektriğin kullanım 
alanına bakıldığında ilk sırayı 5 
milyar kWH ile tek başına tarımsal 
sulama alıyor. Üstelik bu elektriğin 
4.6 milyar kWH’si kayıt dışı olarak 
kullanılıyor. Dicle  Elektrik Dağıtım, 
düzenlediği kampanyalar ile kayıt 
dışı elektrik kullanmayı alışkanlık 
haline getiren çiftçilere yüzde 65 
oranında ucuz elektrik vererek, 
sayaç taktırmalarını sağlamayı 
ve böylece tarımsal sulamada 
kullanılan elektriği kayıt altına 
almayı planlıyor. 

Kayıt dışı ile mücadele çalışmaları 
sırasında bugüne kadar onlarca 
kaçak mobil trafonun da ele 
geçirilmesi, bu konuda varılan 
noktayı açıkça gösteriyor.

Dicle Elektrik Dağıtım, 
müşterilerine daha kaliteli ve 
kesintisiz enerji sunabilmek için 
bölge illerinin tümünde yatırımlar 
yapıyor. EPDK’nın belirlediği 
rakamların da üzerine çıkarak 
yılların ihmallerini temizleyerek, 
silmeye çalışıyor.

YATIRIMLAR 2-3 KATINA 
ÇIKARILACAK

Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, 
son 2 yılda bölgeye 500 milyon 
liraya yakın yatırım yaptıklarını 
belirterek, “Önümüzdeki 2,5 
yılda da bunu yaklaşık 2 - 3 
katına çıkarmayı planlıyoruz. 
Biz bölgeden aldığımız enerjiyi, 
yatırım olarak tekrar bölgeye 
veriyoruz” derken, aslında şirketin 
bakış açısını dillendiriyor.

Bölgede yaşanan en büyük 
sorunun enerjinin, israf 
noktasında aşırı şekilde 
tüketilmesi olduğunu bildiren 
Atalay, bölgede israfın boyutları 
düşünüldüğünde 10-15 yıl sonra 
bölgede verimli tarım arazilerinin 
tuzlanarak çoraklaşacağı 
uyarısında bulunuyor. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, 
önümüzdeki dönemde akıllı 
şebekelere geçiş yaparak, Avrupa 
standartlarında hizmet vermeyi 
hedefl edikleri müjdesini de 
vermeyi ihmal etmiyor.

EN BÜYÜK SORUN 
ENERJİNİN İSRAFI

2015 yılı sonu itibariyle elektrik 
dağıtımı yaptıkları bölgede 1.6 
milyon aboneye sahip olduklarını 
belirten Atalay, şirket olarak 
en büyük sorunlarının ‘israf’ 
olduğuna dikkat çekerken, 
‘’Hizmet verdiğimiz 6 ilin bedeli 
ödenmeyen elektrik kullanımı 4 
Atatürk Barajı ediyor” diyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Atalay, bedeli 
ödenmediği için enerjinin israf 
düzeyinde tüketilmesinin, ülke 
ekonomisine de zarar verdiğini 
belirtirken ise, “İsrafın boyutu 
düşünüldüğünde 10-15 yıl sonra 
bölgede verimli tarım arazilerinin 
tuzlanarak çoraklaşacağını 
söylemek mümkün. Bu nedenle 
gelecek nesilleri düşünerek 
davranılması gerekmektedir.’’ 
İfadelerini kullanıyor.

“Dicle  elektrik Dağıtım, düzenlediği kampanyalar ile kayıt dışı elektrik kullanmayı alışkanlık 
haline getiren çiftçilere yüzde 65 oranında ucuz elektrik vererek, sayaç taktırmalarını 
sağlamayı ve böylece tarımsal sulamada kullanılan elektriği kayıt altına almayı planlıyor.” 
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5 BİNDeN FAzlA ÇAlıŞANA İstİHDAm sAğlıyor

CİZRE VE SUR’A YARDIM ELİ 
UZATILDI

Dicle Elektrik Dağıtım, 
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 
6 ilde yaşayan halka hizmet 
ederken, sosyal sorumluluklarını 
ise hiçbir zaman göz ardı 
etmiyor. Hayata geçirdiği 
sosyal sorumluluk projeleri ile 
sorumluluk bölgesinde hayatın 
her alanında varlığını hissettiriyor.

Bölge illerinde yaşanan olaylar 
ve sokağa çıkma yasaklarının 
ardından tüm imkanlarını seferber 
ederek, harabeye dönen şehirlere 
yeniden elektrik vermeyi başaran 
şirket, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
bununla da yetinmeyerek, bir ‘Aş 
Evi’ açtı. Evleri yıkılan, kullanacak 
hiç bir şeyleri kalmayan halkın 
karnını doyurabilmesi için açılan 
aş evinde, halen günde 2 bin 
aileye sıcak yemek dağıtılıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım, yine aynı 
sorunların yaşandığı Diyarbakır’ın 

Sur ilçesinde ihtiyaç sahibi olan 
700 aileye gıda paketleri dağıttı. 

Bu arada, Suriye’deki savaştan 
kaçarak Türkiye’ye sığınan 
mülteciler için Şanlıurfa, Mardin, 
Batman ve Diyarbakır’da 
kurulan yerleşim yerlerinin 
enerji altyapıları hızlı bir şekilde 
tamamlandı. 

Dicle Elektrik, ‘Sosyal 
Şirket’ olmanın gereğini 
yerine getirirken, 
ağırlıkta bölge insanına 
iş imkanı sağlıyor. 6 ilde 
yaklaşık 5 bin kişiye iş 
veren enerji şirketi, her 
ailenin 5 kişi olduğu 
varsayıldığında bölgede 
en az 25 bin insan için 
‘ekmek kapısı’ olma 
özelliğini taşıyor.

Bölgenin en büyük özel şirketi 
olan Dicle Elektrik Dağıtım’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Atalay, bunun haklı gururunu 
yaşadıklarına dikkat çekerken 
de “Bölgede yaşayan zeki 
gençlerimize kapımız her 
zaman açık, gelip özgeçmişlerini 
bıraksınlar.” diyerek, şirket 
kapısının yöre halkına ne denli 
açık olduğunu ortaya koyuyor.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN 
ÇOK DİLLİ ÇAĞRI

Dicle Elektrik Dağıtım, tüm bu 
çalışmalarının yanında halkı 
israfa karşı bilinçlendirmeyi ise 
ihmal etmedi. Şirket tarafından 
halkı, enerjiyi verimli kullanmaya 
çağıran 100 bin el ilanı ve 50 bin 
broşür bastırıldı. Bölgenin yapısı 
nedeniyle Türkçe ve Kürtçe olarak 
bastırılan el ilanları ile broşürler, 
il il, ilçe ilçe, hatta köy köy halka 
dağıtıldı. Aynı el ilanları yine iki 
dilli olarak TV kanalları aracılığı 
bölge halkına duyuruldu.

Oluşturulan israf ile mücadele 
ekipleri, ‘Bugünün çocukları, 
yarının büyükleri’ düşüncesinden 
yola çıkarak, ilköğretim okullarını 
dolaştı ve öğrencileri enerji 
tasarrufu için bilgilendirdi, 
miniklere elektrik enerjisinin nasıl 
tasarrufl u kullanılacağını anlattı.

TASARRUF TEMALI ÖDÜLLÜ 
YARIŞMA DÜZENLENDİ

Dicle Elektrik Dağıtım, 
ilköğretim çağındaki çocuklara 
enerjiyi verimli kullanma ve 
enerji tasarrufu konusunda 
bilinçlendirmek için de il milli 
eğitim müdürlükleri ile iş birliği 
yaparak Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 
ödüllü resim yarışması düzenledi. 

‘Enerji Verimliliği’ temalı 
yarışmada tüm illerde ayrı ayrı 
dereceye giren öğrencilerin 
yanı sıra öğretmenleri de 
ödüllendirildi.

SİVEREK’İN VERİMLİ 
KÖYÜNE KÜTÜPHANE 
KURDUK

Dicle Elektrik Dağıtım, sosyal 
sorumluluğu gereği bölgede geri 
kalmış ve birçok eksiği bulunan 
köylerdeki okulların bu eksiklerini 
giderebilmek için de harekete 
geçti. Bu çerçevede Şanlıurfa’nın 
Siverek ilçesine bağlı Verimli Köyü 
İlk ve Ortaokulu’na bir kütüphane 
kuruldu.

Önce personelinin katıldığı 
kitap toplama kampanyaları 
düzenleyen Dicle Elektrik 
Dağıtım, bu arada köy okulunda 
açılacak kütüphanenin yerini 
hazırladı. Ardından da Siverek 
Kaymakamı Hamza Erkal’ın da 
katıldığı bir tören ile kütüphane 
öğrenci ve öğretmenlerin 
hizmetine açıldı.

ŞIRNAK’TA ORTAOKUL VE 
ANAOKULU BOYATILDI

Sosyal sorumluluklarını bir bir 
yerine getiren Dicle Elektrik 
Dağıtım, Şırnak’ın Balveren 
beldesinde bulunan Gazi 
Ortaokulu ile anasınıfını da boyattı.

Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği 
yapan Dicle Elektrik Dağıtım İl 
Müdürlüğü tarafından gerek 
ortaokul, gerekse anaokulunun 
boyanması için gerekli boya ve 
malzemeler satın alınarak, bu 
eğitim kurumlarının boyanması 
sağlandı. Yapılan çalışma sonrası 
Gazi Ortaokulu ile anaokulu 
yepyeni bir görünüme kavuştu.

SAĞLIK SORUNU 
OLAN HASTALAR İÇİN 
ALTERNATİFLER

Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk 
bölgesindeki tüm il, ilçe ve 
köylerde sağlık sorunu nedeniyle 
elektrikli cihazlara bağımlı 
yaşayanların bulunduğu yerleri 
belirledi. Ardından buralar için 
‘Kesme İstisna’ kodu kullanılarak, 
elektriklerinin ne şekilde 
olursa olsun kesilmemesi için 
düzenleme yapıldı.  Ayrıca 
bu tür hastaların bulunduğu 
ailelere sorumlu personelin 
telefon numaraları verilerek, acil 
durumlarda aramaları istendi.

Kas hastası olduğu için solunum 
destek cihazına bağlı olarak 
yaşamını sürdüren 5 yaşındaki 
Diyarbakırlı Berfi n Taş isimli 
çocuk da Dicle Elektrik Dağıtım’ın 
desteği ile hayata tutundu. 
Aşırı yük nedeniyle küçük 
Berfi n’in yaşadığı Oğlaklı köyü 
Küpbaşı mezrasında elektriklerin 
kesildiğini haber alan ekipler, 
zaman geçirmeden buraya 
gittiler. Önce arıza giderilerek 
mezraya elektrik verildi, ardından 
küçük Berfi n ile ailesi ziyaret 
edildi. Ardından da mezraya 
elektrik taşıyan hat yenilenerek, 
yeniden elektrik kesilmesin diye 
gerekli tedbirler alındı.
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Enerjisa dağıtım şirketleri 
bünyesinde Başkent EDAŞ, 
AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, 
sektörde sürdürülebilir değer 
yaratan projeleri hayata 
geçirmeyi hedefl iyor. Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar, “Tüketicilerimize 
daha iyi hizmet vermek için; 

insan odaklılığı, verimliliği ve ileri 
teknolojiyi süreçlerimizin kalbinde 
görüyoruz.” dedi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri faaliyet 
gösterdiği 14 ilde yaklaşık 110 bin 
kilometrekarelik yüzölçümünde 
20 milyon nüfusa sürdürülebilir 
elektrik dağıtım hizmeti veriyor. 
Türkiye’de öncü, Avrupa’da 

ise örnek gösterilen elektrik 
dağıtım hizmeti sağlama hedefi  
paralelinde tüketicilerinin kaliteli, 
sürekli ve çevreye uyumlu bir 
şekilde elektrik dağıtım hizmeti 
alması için mevcut elektrik 
şebekesinin iyileştirilmesi 
için operasyonel ve yatırım 
faaliyetlerine devam ediyor.

eNerjİsA DAğıtım ŞİrKetlerİ İNsAN, VerİmlİlİK 
Ve İlerİ teKNolojİyİ oDAğıNA AlAN yAKlAŞımıylA 
seKtÖrDe FArK yArAtmAyA DeVAm eDİyor

“enerjisa Dağıtım Şirketleri faaliyet gösterdiği 14 ilde yaklaşık 11o bin kilometrekarelik 
yüzölçümünde 2o milyon nüfusa sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti veriyor.”
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ÖNCelİğİmİz İNsAN, ÖNCelİğİmİz GüVeNlİK

Tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik 
temelinde insan, verimlilik 
ve ileri teknoloji yaklaşımı ile 
şekillendiren Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü Murat 
Pınar: “Önceliğimiz insan, 
önceliğimiz güvenlik. İnsan 
odağımızda tüketicilerimiz 
ve çalışanlarımız en önemli 
iki paydaşımız. Çalışanlarımız 
için iş sağlığı ve güvenliğinden 
asla taviz vermeyiz, tüm 
süreçlerimizde önceliklendiririz.  
Bu prensibimiz paralelinde 
iş sağlığı ve güvenliğinden 
tüm çalışanlarımızın  ortak 
sorumluluğudur. Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri’nde tüm yöneticiler ve 
sahada bizim adımıza operasyonu 
yürüten tüm iş ortaklarımız, iş 
sağlığı ve güvenliğini işlerinin ana 
parçalarından biri olarak görürler. 
Bizim adımıza çalışan ve bizim 
hizmetlerimizi kullanan herkesin 
sağlığından ve güvenliğinden 
kendimizi sorumlu hissediyoruz” 
dedi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin 
bütünleşik eğitim programı olan 
Delta ile İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Mesleki ve Kişisel Gelişim 
alanlarındaki tüm eğitimleri 
plan dahilinde ve etkin bir 
şekilde uygulanarak tek çatı 
altında toplandı. Bunun yanı sıra, 
çalışanların gelişimi için  şirket 
bünyesinde kurulan eğitim 
merkezlerinde hem iç eğitmenler 
hem de dış eğitmenler tarafından 
eğitimler veriliyor, sektöre katkı 
sağlanıyor. 

“Önceliğimiz insan, önceliğimiz güvenlik. İnsan odağımızda tüketicilerimiz ve 
çalışanlarımız en önemli iki paydaşımız.”
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tüKetİCİ memNuNİyetİ: HeDeF KesİNtİsİz Ve 
sürDürüleBİlİr Hİzmet

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Murat Pınar, 
“20 milyon nüfusa, çok geniş 
bir coğrafyada dağıtım hizmeti 
veriyoruz. Her bölgemizde daha 
iyi hizmet verebilmek için elektrik 
şebekemizin iyileştirme ve yatırım 
faaliyetlerine yatırım yapıyoruz. 3 
dağıtım bölgemizde 2011-2015 
yıllarında yaklaşık 3.2 milyar liralık 
yatırım gerçekleştirdik, 2016-
2020 yıllarında yatırım hedefi miz 
ise 4.4 milyar TL. 

Hedefi miz kesintisiz ve 

sürdürülebilir elektrik 

hizmeti sunmak. Bunun 

için tüketici odaklı 

geliştirdiğimiz pek çok 

uygulamamız bulunuyor. ” 

dedi. 

“3 dağıtım bölgemizde 2o11-2o15 yıllarında yaklaşık 3.2 milyar liralık yatırım 
gerçekleştirdik, 2o16-2o2o yıllarında yatırım hedefimiz ise 4.4 milyar tl. Hedefimiz 
kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak. Bunun için tüketici odaklı 
geliştirdiğimiz pek çok uygulamamız bulunuyor.”

Murat PINAR 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü
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Tüm bu çalışmalarının yanı sıra 
ileri teknolojiyi odağı ile Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri akıllı şebeke ve 
Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor. 
Bugüne kadar tamamladığı 
yatırım projelerinin kayda değer 
bir bölümünü teknoloji projeleri 
oluşturuyor. 

İleri teknoloji yatırımlari ile ilgili 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Murat Pınar, ”Akıllı iletişim 
teknolojilerinin sektörümüzde 

verimliliği artırmak üzere 
kullanılabileceğinin görülmesi ile 
Akıllı Şebekeler kavramı oluştu. 
Bu kavram beraberinde yeni 
iş modellerini Türkiye elektrik 
dağıtım sektörüne getirdi ve yeni 
bir dönüşüm sağladı. Dolayısıyla 
dağıtık üretim tesisleri ve Akıllı 
Şebekeler gibi iş modellerinin 
etkileri birer tehdit olmaktan çıkıp 
şirket ve ülke hedefl erine katkı 
sağlayan birer mihenk taşı oldu.” 
dedi. 

moBİl CİHAzlArDAN erİŞİleBİleN 186 ÇAğrı merKezİ İle 
yılDA 8 mİlyoN ÇAğrıyA CeVAP

“Alanında ödüllü 186 mobil uygulama ile 15o bin kullanıcıya ulaşıldı.”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 
yenilediği çağrı merkezleriyle 20 
milyon tüketicisine modern çağın 
tüm imkânlarıyla hizmet veriyor. 
IOS ve Android işletim sistemli 
uygulama ile tüketiciler Başkent, 
Ayedaş ve Toroslar elektrik 
dağıtım bölgelerinde yer alan 14 
il için arıza kaydı oluşturabiliyor ve 
planlı kesintiler hakkında detaylı 
bilgi alabiliyor. 

Alanında ödüllü 186 Mobil 
uygulama ile 150 bin kullanıcıya 
ulaşıldı. Bu uygulama ile tek 
tuşla arıza bildirimleri alınarak, 
oluşturulan kayıtlar bilgi sistemi 
üzerinden anında sisteme 
kaydedilerek sahaya aktarılıyor. 
Böylece çok daha kısa sürede 
bildirimler yanıtlanıyor ve ihbarları 
takip edebilme olanağı sağlanıyor.

İlerİ teKNolojİ KullANımı VerİmlİlİK yoluNDA 
mİHeNK tAŞı

“enerjisa’nın bugüne 

kadar tamamladığı 

yatırım projelerinin 

kayda değer bir 

bölümünü teknoloji 

projeleri oluşturuyor.”
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AYEDAŞ, Toroslar ve Başkent bölgelerinde verimliliği ön plana çıkararak hayata geçirilen en iyi uygulamaları 
standart hale getiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri 20 milyon tüketicisine daha kaliteli hizmet sunuyor. 

Bu kapsamda Başkent’te başladığı SCADA sistemini Toroslar ve AYEDAŞ bölgelerine de taşıdı.  Tüketicilerin 
ihbarını beklemeksizin meydana gelen kesintilerden anında haberdar olunabilen  ve operasyonel kalite ile 
verimliliği üst seviyeye çıkaran sistem İle Başkent EDAŞ bölgesinde 1050, Toroslar EDAŞ bölgesinde 190, 
AYEDAŞ bölgesinde yaklaşık 120 nokta gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. 2016 yılında da devam edecek 
çalışmalar ile Enerjisa’nın 3 dağıtım bölgesinde daha fazla nokta uzaktan izlenebiliyor olacak.

2o mİlyoN NüFusA eN İyİ Hİzmet İÇİN eN Verİmlİ 
uyGulAmAlAr 

“tüketicilerin ihbarını beklemeksizin meydana gelen kesintilerden anında haberdar 
olunabilen sistem İle Başkent eDAŞ bölgesinde 1o5o, toroslar eDAŞ bölgesinde 19o, 
AyeDAŞ bölgesinde yaklaşık 12o nokta gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.”
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Başkent EDAŞ, sektörünün 
öncü uygulaması olan “hasta 
var” projesini hayata geçirerek 
yaşamını solunum cihazıyla 
sürdüren hastaların enerji aldığı 
trafo merkezleri ile SCADA 
sisteminin entegrasyonunu 
sağladı. Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü Murat 
Pınar, “ Bizim işimizin özü insan. 
Tüketicilerimizin daha iyi hizmet 
alması için çalışırken onların 
hayatlarına dokunduğumuzu 
biliyoruz. Bu bilinçle özel projeler 
üzerinde çalışıyoruz. “Hasta Var” 
projemizi Türkiye’de ilk defa 
uygulamaya aldığımız SCADA 
sistemimiz ile entegre ettik. 

SCADA sisteminde ilk kez 2014 
yılında Başkent EDAŞ’ta aktif 

olarak kullanılmaya başlanan 
‘Hasta Var’ projesi bugün 
Başkent bölgesinde bulunan 7 
ilde 140 hastaya hitap ediyor. 
Sistemin 2017 yılında 300, 
2021 yılında ise 500 hastaya 
ulaşabilmesi planlanıyor. ‘Hasta 
Var’, dünyada hastalara yönelik 
benzer uygulamalar olmasına 
rağmen hasta ve elektrik dağıtım 
şirketinin SCADA sistemiyle 
entegre olduğu ilk sistem.  

Projeyle, yaşamsal faaliyetlerini 
solunum cihazlarıyla sürdüren 
hastaların bağlı olduğu 
trafo merkezi ile elektrik 
dağıtım şirketine ait SCADA 
sisteminin entegrasyonunun 
gerçekleştirilmesi ve bu sayede 
olabilecek her türlü istenmeyen 

durumun ortadan kaldırılması 
amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı 
tarafından onay formları 
gönderilen enerjiye bağlı 
hastaların ücretsiz olarak projeye 
dahil edilerek olası kesintilerden 
minumumda etkilenmesi 
hedefl eniyor” dedi. 

“Hasta Var’ projesi bugün Başkent bölgesinde bulunan 7 ilde 14o hastaya hitap 
ediyor. sistemin 2o17 yılında 3oo, 2o21 yılında ise 5oo hastaya ulaşabilmesi 
planlanıyor. ‘Hasta Var’, dünyada hastalara yönelik benzer projeler olmasına 
rağmen, hasta ve elektrik dağıtım şirketinin sCADA sistemiyle entegre olduğu ilk 
sistem. ”

seKtÖrDe İlK: HAstA VAr Projesİ 

“türkiye’de ilk 
defa uygulamaya 
aldığımız sCADA 

sistemimizi 
“Hasta Var” projemiz 

ile entegre ettik.”
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘ nin 
sorumluluk alanında bulunan 
Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli 
illerinde 2015 yılında bölgeye 68 
milyon liralık yatırım yapıldığı ve 
çalışmaların halen devam ettiği 
bilgisine yer verildi. Açıklamada 
“Malatya için; Şahnahan 1 ve 
2 AG-OG aydınlatma şebekesi, 
Fahri Kayahan Mahallesi yer altı 
şebekesi, Tecde yolu yer altı 
şebekesi, Elazığ için; Merkez 
Nuralı Köyü AG-OG şebekesi, 
Merkez Bahçelievler yer altı 
şebekesi, Hazardağlı kavşağı 
AG-OG ve Aydınlatma yer altı 
şebekesi, Bingöl için; Göynük 
Havza TM ile Ekinyolu DM Arası 
Enerji Nakil Hattı, Genç Servi 
Yatan Söğüt AG-OG şebekesi, 
Tunceli için ise Mazgirt Göktepe 
Grubu Enerji Nakil Hattı, Nazımiye 
Yayıkağıl AG- OG şebekesi ve 
Merkez Batman AG-OG şebekesi 
gibi büyük ölçekli projeler 
hayata geçirildi. Bunun yanı sıra 
çeşitli köy şebekesi yenileme 
ve muhtelif aydınlatma tesisi 
faaliyetlerinde bulunuldu. 

2016 yılında ise toplam 93 milyon 
liralık yatırım öngörüldüğünü 

bildiren Fırat Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’ nin açıklamasında, 
“Planlamalarımız arasında yer 
alan bazı büyük ölçekli projeler; 
Malatya için; Merkez Özalper 
Mahallesi havai hattın yeraltına 
alınması, Zaviye-Paşaköşkü 
Mahallesi havai hattın yeraltına 
alınması, Akçadağ Keller-
Hançerli ENH DM KÖK ilavesi 
projeleri planlanıyor. Elazığ’ da 
Merkez Mustafapaşa Mahallesi 
şebeke yenileme çalışmaları, 
Kovancılar Merkez şebeke 
yenileme çalışmaları ile Ataşehir 
Mahallesi havai hattın yer altına 
alınması projeleri, Bingöl’ de 
ise Merkez Protokol yolu orta 
refüj aydınlatma ve Karlıova 
Kargapazarı Köyü elektrik 
şebekesi yenileme ve iyileştirme 
projeleri hayata geçirilecek. 
Tunceli’ de ise Meytan-Hıdırdamı 
arası Enerji Nakil Hattı, Pülümür 
Kırdım Köyü şebeke yenileme 
projesi, Merkez DM-7 KÖK yapım 
işi, Mazgirt Güleç Köyü yenileme 
ve iyileştirme projelerinin yapımı 
planlanıyor. Bununla birlikte, 
faaliyet alanımızda yer alan 
illerde enerji kalitesi ve tedarik 
sürekliliğine yönelik Coğrafi  Bilgi 

Sistemleri ve Kompanzasyon 
projeleri, SCADA gibi şebeke 
işletim sistemi yatırımları 
yapılacaktır. Köy şebekesi 
yenileme ve muhtelif aydınlatma 
tesisi faaliyetlerimiz ise bu yıl 
da devam edecektir. Şirketimiz, 
yüksek tüketimli müşteriler ile 
aydınlatma sayaçlarının uzaktan 
okunmasına imkân sağlayan 
teknoloji ile Otomatik Sayaç 
Okuma Sistemine geçmiş olup, 
proje faaliyetleri 2016 yılı içinde 
de hızla sürdürülmektedir.” 
denildi.

“enerji kalitesi ve 
tedarik sürekliliğine 

yönelik Coğrafi 
Bilgi sistemleri ve 
Kompanzasyon 
projeleri, sCADA 

gibi şebeke işletim 
sistemi yatırımları 

yapılacak.”

FırAt eDAŞ 93 mİlyoN lİrAlıK 
eleKtrİK yAtırımı yAPACAK

“Fırat eDAŞ’ın, 2o16 yılında toplam 93 milyon liralık yatırım yapması öngörülüyor.”
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Fırat Elektrik Dağıtım 
A.Ş. sorumluluk alanında 
bulunan Bingöl merkez ve 
ilçelerin (Solhan, Adaklı, 
Kiğı, Genç) büyük bir 
kısmının Bingöl TM’nden 
besleniyor olması nedeni 
ile özellikle kış aylarında ve 
puant saatlerinde enerjiye 
duyulan ihtiyaç artarak 
devam etmektedir. 

Küreselleşen dünyada nüfus 
yoğunluğu ve teknolojik 
gelişmelerin gün geçtikçe 
artması ile enerjiye olan talep de 
artmakta, buna karşın enerjiye 
olan arz, talebi karşılamakta 
yetersiz kalmaktadır. Bu 
nedenle Şirketimizin enerji 
dağıtım kapsamında bulunan 
müşterilerimize daha sağlıklı, 
kaliteli ve kesintisiz bir şekilde 
elektrik enerjisini ulaştırması ve 
ilimizin enerjiye olan arz-talep 
dengesini sağlaması için alternatif 

besleme hatlarının olması 
zorunluluk haline gelmiştir.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
2015 yılı yatırım programımız 
kapsamında Bingöl İlimiz Göynük 
Havza TM ile Ekinyolu DM 
Arası Enerji Nakil Hattı, Bingöl 
Trafo merkezine ve Solhan 
İlçesini besleyen enerji nakil 
hattına alternatif besleme hattı 
olarak planlanmış ve yapımı 
tamamlanarak işletilmeye 
sunulmuştur.

GÖyNüK HAVzA tm İle eKİNyolu Dm ArAsı 
eNerjİ NAKİl HAttı

“2o15 yılı yatırım programımız kapsamında Bingöl İlimiz Göynük Havza tm ile ekinyolu Dm 
Arası enerji Nakil Hattı, Bingöl trafo merkezine ve solhan İlçesini besleyen enerji nakil hattına 
alternatif besleme hattı olarak planlandı ve yapımı tamamlanarak işletilmeye sunuldu.”
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Elazığ ile birlikte 3 komşu ilin 
elektrik hizmetlerini yürüten 
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 
vatandaşların mağdur olmaması 
için yoğun çalışmalarına devam 
ediyor.

Kış mevsiminde bölgesinde etkili 
olan kar yağışı nedeniyle Fırat 
Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 
bir açıklama yapıldı.

“Bingöl, Elazığ, Malatya ve 
Tunceli illerini kapsayan görev 
bölgesinde, kaliteli ve kesintisiz 
enerji sunma misyonuyla hizmet 
vermekte olan Fırat Elektrik 
Dağıtım A.Ş., olumsuz hava 
koşullarının neden olduğu 
arızalarla yoğun tipi ve kar altında 
mücadele ediyor. 

Kış aylarında yaşanan kuvvetli 
fırtına, yoğun tipi ve kar yağışları 
direklerimizin yıkılmasına, 
iletkenlerimizin kopmasına ve 
enerji nakil hatlarımızda arızalar 
oluşmasına neden olmaktadır. 

Yine olumsuz hava koşulları 
nedeni ile kimi bölgelere 
ulaşım zorlaşmakta hatta bazı 
durumlarda imkânsız hale 
gelebilmektedir. Bu şartlarda 
dahi ekiplerimizce çalışmalara 
ara vermeden devam edilmekte, 
araçla ulaşımın mümkün olmadığı 
bölgelerde çalışmalarımız 
ekiplerimizin üstün gayretiyle 
sürdürülmektedir. 

444 9 186 numaralı Çağrı 
Merkezine yapılan tüm 

arıza ihbarları, en zor ulaşım 
ve hava şartlarında bile 
ivedilikle değerlendirilmekte 
ve çalışmalarımız mümkün 
olan en kısa süre içerisinde 
tamamlanmaktadır.”

FırAt eDAŞ’tAN yoğuN tİPİ Ve KAr AltıNDA 
müCADele 

“Görev bölgesinde, kaliteli 

ve kesintisiz enerji sunma 

misyonuyla hizmet 

vermekte olan 

Fırat elektrik Dağıtım A.Ş., 

olumsuz hava koşullarının 

neden olduğu arızalarla yoğun 

tipi ve kar altında mücadele 

ediyor.”
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 
yetkilileri, Elazığ il Müdürlüğü’nde 
Elazığ merkez mahalle muhtarları 
ile bir araya geldi. Fırat EDAŞ 
Şirket Müdürü M. Suat Bilgiç ve 
Elazığ İl Müdürü Selahattin Yıldız’ 
ın katılımı ile 08.04.2016 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıda, 
elektrik dağıtım konusunda 
yaşanan sıkıntıların çözümü 
ve yapılan yatırım çalışmaları 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda Fırat EDAŞ yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamada, 
Elazığ il genelinde  yapılan 
yatırımlar ve mevcut sistemin 
iyileştirme çalışmalarının yanı sıra 
enerji tasarruf tedbirleri hakkında  
bilgiler verildi. 2011 yılından 

itibaren 5 yıllık dönemde yapılan 
yatırım çalışmaları ile   elektrik 
kesinti sayısı ve sürelerinin 
asgari seviyelere indirildiği ve 
2016 yılında da gerekli yatırım 
çalışmalarının yapılacağı 
belirtilerek, 2016 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanan 
yatırım programı ile ilgili olarak 
bilgi aktarıldı. 

Yapılan açıklamaların sonrasında, 
toplantıya katılan Elazığ merkez 
mahalle muhtarların elektrik 
dağıtım sistemi ile ilgili olarak 
mahallelerinde yaşadıkları 
sıkıntılar ve bu doğrultuda 
yapılmasını istedikleri çalışmalar 
ile ilgili talepleri alındı. Taleplerin 
en kısa sürede gerçekleştirilmesi 

hususunda Fırat EDAŞ’ ın gerekli 
gayreti göstereceği belirtildi.

 Toplantı sonunda Fırat 
EDAŞ yetkilileri tarafından 
“Müşterilerimize 
kesintisiz ve sürdürülebilir 
bir enerji sağlamak 
maksadıyla çalışmalarımızı 
yürüttüğümüz 
hizmet bölgemizde, 
müşterilerimizin 
taleplerinin Şirketimize 
ulaşmasında önemli bir rol 
üstlenen muhtarlarımıza 
teşekkür ediyoruz” denildi.

“Fırat elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, elazığ il müdürlüğü'nde elazığ merkez mahalle muhtarları ile bir 
araya geldi. muhtarların elektrik dağıtım sistemi ile ilgili olarak mahallelerinde yaşadıkları sıkıntılar 
ve bu doğrultuda yapılmasını istedikleri çalışmalar ile ilgili talepleri alındı.”

muHtArlArıN 
tAlePlerİ DİNleNDİ
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Bingöl, Elazığ, Malatya ve 
Tunceli illerinde çalışan tüm 
personele tüm yıl boyunca belirli 
periyodlarda eğitim verileceği 
belirtilen açıklamada, “Fırat 
Elektrik Dağıtım A.Ş. iş sağlığı ve 
işçi güvenliğine verdiği öncelikli 
önemi tüm personele verilen 
eğitimlerle pekiştirmektedir. 
Şirket bünyesinde bulunan İSG 
Uzmanları tarafından lisans bölgesi 
kapsamında bulunan Bingöl, 

Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 
çalışan tüm personele tüm yıl 
boyunca belirli periyodlarda İSG 
Eğitimi verilmektedir.  6331 sayılı 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 
kapsamında çalışan personelin 
tümüne verilen İSG Eğitimi ile 
güvenlik ve sağlık işaretleri, 
kişisel koruyucu donanımlar, 
acil durum planı ve ekiplerin acil 
durumlarda yapması gerekenler, 
elektrik iş yerlerinde iş sağlığı 

ve güvenliği, kaza ve yaralanma 
sebepleri ile korunma prensipleri 
konularının yanında ayrıca iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
genel kurallar, güvenlik kültürü, 
çalışma mevzuatı, çalışanların 
yasal hak ve sorumlulukları ve 
ergonomi gibi konularda da eğitici 
bilgiler verilerek çalışanlarımızın 
güvenliğinin sağlanması ve 
hizmet kalitemizin artırılması 
hedeflenmektedir.” denildi.

FırAt eDAŞ PersoNelİNe İsG eğİtİmİ

“İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel kurallar, güvenlik kültürü, çalışma mevzuatı, 
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ve ergonomi gibi konularda eğitici bilgiler verilerek 
çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitemizin artırılması hedefleniyor.”
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Hİzmet BÖlGesİNe eNerjİ KAtıyorlAr 

GDZ EDAŞ Kalitesini 

Belgeledi

GDZ ailesi gayretli, özverili ve 
azimli çalışmaları sonucunda 
her yıl daha da büyüyerek 
faaliyetlerini devam 
ettirmektedir. Gelişen teknoloji 
çağında daha üstün bir hizmet 
sunabilmek için, 2005 yılında 
alınan ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesine 
ilave olarak OHSAS 18001:2007 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ISO 
14001:2004 Çevre Yönetim 
Sistemleri belgelerini de alma 
kararı almıştır. Yenilikçi ve 
dinamik bir ekibin bu amaçla 
Haziran 2014’ten bugüne kadar 
yürütmüş olduğu çalışmalar 
neticesinde 24.09.2015 tarihinde 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi yenilenmiş olup 
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği, ISO 14001:2004 Çevre 
Yönetim Sistemleri ile ISO 10002 

Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
sistemine ilave edilmiştir. 

GDZ, kişi ve kurumların 
verimliliklerine katkı sağlayan ve 
yaşamı kolaylaştıran her unsuru 
kendi değeri olarak benimseyip, 
çalışanlarına ve hizmet verdiği 
kişilere hak ettikleri değeri 
sunmak için çalışmalarına devam 
etmektedir. Değerlere bağlılık 
sürecinde özellikle güvenilirlik 
ve operasyonel mükemmellik 
ilkeleriyle bağlantılı olarak, şirket 
bünyesinde ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
kurulmuştur. Müşterileriyle, iş 
ortaklarıyla, çalışanlarıyla, kamu 
kurumları ile kanun koyucu ve 
düzenleyicilerle karşılıklı güvene 
dayanan ilişkinin temeli BGYS 
ile daha da güçlendirilmektedir. 
Bu amaçla, bilgi güvenliğinin 
sağlanması, güvenlik süreçlerinin 
iyileştirilmesi ile en üst seviyede 
verimliliğe, en güvenli şekilde 
ulaşılması hedefl enmektedir. 

“GDz, kişi ve kurumların verimliliklerine katkı sağlayan ve yaşamı kolaylaştıran 
her unsuru kendi değeri olarak benimseyip, çalışanlarına ve hizmet verdiği 
kişilere hak ettikleri değeri sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.”

74



DAHA İyİ Hİzmet İÇİN HızlA yAtırım yAPılıyor

GDZ EDAŞ, İzmir ve Manisa illerini 
kapsayan geniş bir alanda elektrik 
dağıtım hizmetini sağlamak 
üzere düzenli olarak her yıl 
bölge ihtiyaçları dikkate alınarak 
ciddi yatırımlar yapmaktadır. 
2015 yılında dağıtım bölgesine 
toplamda 235 Milyon TL yatırım 
yapılmıştır. Söz konusu yatırımlar 
neticesinde sorumluluk alanında 
bulunan dağıtım bölgesindeki 
talep artışları karşılanmış ve 
mevcut elektrik şebekesinde 
yenileme ve iyileştirme yatırımları 
yapılarak enerji tedarikinde 
süreklilik sağlanmış, teknik ve 
ticari kalite standartlarına uygun 
olarak bölgeye gerekli hizmet 
verilmiştir.

Dağıtım bölgesinde 2015 yılında 
yaklaşık 1.627 km dağıtım hattı, 
274 adet dağıtım transformatörü 
ve 321.000 adet müşteri için 
sayaç yatırımı yapılmıştır.

Teknolojik Yatırımlar 
Sayesinde Tüketicilere 
Verilen Hizmet Kalitesi 
Sürekli Artırılıyor

2015 yılında başlayan ve hala 
devam etmekte olan uzaktan 
sayaç okuma sistemi sayesinde 
belirli bir tüketim limitinin 
üstündeki tüketicilerin sayaçları 
uzaktan okunabilmektedir. Ayrıca 
tüketiciler sisteme bağlanıp 
güncel tüketim miktarlarına 
da ulaşılabilmektedir. Böylece 
tüketiciler tüketimlerini 
planlayabilmekte ve olası cezai 
durumları engelleyebilmektedir. 
Ayrıca uzaktan sayaç 

okuma sistemine dağıtım 
transformatörlerini de dahil 
ederek şebekedeki enerji 
kesintilerinden anında haber 
almakta ve abonelerden henüz 
kesinti şikayeti gelmeden önce 
gerekli müdahaleler yapılarak 
kesinti süresi kısaltılmaktadır.

2015 yılında başlayan ve devam 
eden bir diğer proje ise  SCADA/
DMS/OMS projesidir. Bu proje 
sayesinde şebekeyi uzaktan 
izleyerek kesinti durumlarında 
gerekli müdahaleler uzaktan 
anında yapılabilir ve kesinti 
süreleri azaltabilir duruma 
gelinecektir. Bunun yanında DMS 
sistemi ile şebeke optimizasyonu 
sağlayarak enerjiyi daha verimli 
kullanılıp milli servetimiz olan 
elektrik enerjisinden tasarruf 
edilmektedir. Projenin ilk 
etabında büyük enerji akışı olan 
merkezlerin uzaktan kontrolü 
hedefl enmiş olup ilerleyen yıllarda 
kapsam genişletilerek tüm 
elektrik şebekesi uzaktan kontrol 
edilebilir hale getirilecektir. Buna 
bağlı olarak da kesinti süreleri 
düşecek ve müşterilere verilecek 
olan hizmet kalitesi artacaktır.

Tüketici Memnuniyetini 
En Üst Safhada Tutmak 
Hedefl eniyor

Tüketici memnuniyetini en 
üst safhada tutma hedefi  
doğrultusunda kullanılmakta 
olan bir diğer sistem ise Coğrafi  
Bilgi Sistemi’dir Bu sistem 
sayesinde dağıtım bölgesinde 
yer alan mevcut ve yeni yapılan 

elektrik şebekesi verileri güncel 
olarak sisteme aktarılmaktadır. 
CBS sistemi ile tüm müşterilerin 
şebeke ve coğrafi  konumları 
tespit edilebilmekte ve 
müşterilerden gelen ihbarlara 
daha kolay yanıt verilebilmektedir.

2015 yılı sonu itibariyle çalışılmaya 
başlanan bir diğer husus 
olan yatırım planlama projesi 
sayesinde enerji tüketim vb. 
teknik bilgiler kullanılarak şebeke 
ileriye yönelik planlanmakta, 
ileride yaşanması muhtemel enerji 
sıkıntıları önceden tespit edilerek 
yatırım planları hazırlanmaktadır. 
Böylece yeni yapılanma olan 
bölgelerde elektrik altyapısı 
hazır hale getirilmekte ve 
enerji tüketimi artan bölgelerin 
ihtiyaçları önceden tespit 
edilerek tüketici ihtiyaçlarının 
altyapısı ihtiyaç daha doğmadan 
hazırlanmaktadır.

“2o15 yılında yaklaşık 1.627 km dağıtım hattı, 274 adet dağıtım transformatörü ve 
321.ooo adet müşteri için sayaç yatırımı yapılmıştır.”

“2o15 yılı sonu itibariyle 
çalışılmaya başlanan bir 
diğer husus olan yatırım 

planlama projesi sayesinde 
enerji tüketim vb. teknik 

bilgiler kullanılarak 
şebeke ileriye yönelik 
planlanmakta, ileride 

yaşanması muhtemel enerji 
sıkıntıları önceden tespit 
edilerek yatırım planları 

hazırlanmaktadır.”
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GDz eDAŞ “eNerjİ AVCılArı” yetİŞtİrİyor

Ocak ayının ikinci haftasında 
kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası 
nedeniyle enerjinin verimli 
kullanılmasını ve bunun nasıl 
yapılacağını anlatan “Enerji 
Avcıları” isimli proje  geliştirilmiştir.

Projenin hedef kitlesi 4-6 yaş 
arası ana sınıf öğrencileri 
olup  projenin amacı enerji 
tasarrufu çalışmalarına vurgu 
yapılarak, başta evlerde olmak 
üzere çocukların bulunduğu 
her ortamda enerjinin 
çocuklar tarafından verimli 
kullanılması ve çocukların enerji 
kullanımı, tüketimi konusunda 
bilinçlendirilmesi aynı zamanda  
enerji tasarrufu konusunda ülke 
ekonomisine katkıda bulunması 
hedefl enmektedir.

Sosyal Sorumluluklarının bilincinde 
olan GDZ, insana yapılan yatırım 
en büyük yatırımdır ilkesi ışığında 
çocukları enerjinin tasarrufl u ve 
verimli kullanılması konusunda 
erken yaşlarda eğitmeyi 
amaçlamaktadır. 

Öğretmenlerden olumlu 
eleştirilerin alındığı ve öğrencilerin 
yoğun ilgisini toplayan Enerji 
Avcıları Sosyal Sorumluluk Projesi 
binlerce öğrenci ile buluşmaktadır.

Yıl boyunca İzmir ve Manisa’da 
eğitim veren tüm ana sınıf 
öğrencilerini “Enerji Avcısı” 
yapabilmek Şirketin en büyük 
hedefi dir. 

“GDz, insana yapılan yatırım 
en büyük yatırımdır ilkesi 

ışığında çocukları enerjinin 
tasarruflu ve verimli 

kullanılması konusunda 
erken yaşlarda eğitmeyi 

amaçlamaktadır.” 
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leyleKler ÖlmesİN

GDz umutlArA ıŞıK olmAyA DeVAm eDİyor

Umutlara Işık Olalım sloganıyla 
çıkılan yolda İzmir ve Manisa 
Kızılay Kan Merkezinin katkılarıyla 
Genel Müdürlükte ve eş zamanlı 
olarak Manisa İl Müdürlüğünde 
kan bağışı kampanyasının 
üçüncüsünü düzenlendi. 
Çalışanların yoğun katılım 
gösterdiği kampanyaya müşteriler 
de büyük destek vermektedir. 
Bağıştaki amaç; farkındalık 
oluşturarak kan vermenin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez 
daha vurgulamaktır.

Ayrıca GDZ, Kızılay’ın yürütmekte 
olduğu TÜRKÖK Projesinin 

“Leyleklere Yeni Yuva” 
projesiyle GDZ  hizmet 
bölgesinde elektrik kaynaklı 
leylek ölümlerinin önüne 
geçmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
4.Bölge Müdürlüğü ve Ege 
Üniversitesi akademisyenleriyle 
yapılan işbirliği ile leylek 
yuvalarının tespit edildiği elektrik 
direklerinin tepe noktalarına 
özel yaşam platformları 
yerleştirilmektedir. Bu kapsamda 
elektrik direkleri üzerinde 
bulunan leylek yuvalarından 
356 tanesinde yapay leylek 
platformu bulunmakla birlikte 
Manisa da 127 adet, İzmir de 100 
adet olmak üzere toplam 227 

de destekçileri arasında yer 
almaktadır.

Sosyal sorumluluklarının bilincinde 
olan GDZ belirli periyotlarla 
gerçekleştirdiği kan bağışlarıyla 
Umutlara Işık olmaya devam 
etmektedir. 

adet daha yapay leylek yuvası 
yapılması planlanmaktadır. 
Göçmen kuşların göç yolları 
arasında yer alan görev 
bölgesinde, yoğun olarak görülen 
leylekler çoğunlukla yuva yapmak 
amacıyla elektrik direklerini 
kullanmaktadırlar. Bu nedenle 
leylekler zarar görmekte, bunun 
sonucunda elektrik kesintileri 
oluşmaktadır. Yapılan yuva ve 
yalıtım çalışmaları sayesinde 
leylekler bölgede artık güvenle 
yaşamlarını sürdürmektedir.  
Hizmet bölgesinde yaşam 
kalitesini iyileştirmek ve 
sürdürülebilir bir dünya için, 
ekonomik, çevresel, kültürel ve 
sosyal gelişmeye destek vermeye 
devam edilmektedir.  

“sosyal sorumluluklarının bilincinde olan GDz belirli periyotlarla gerçekleştirdiği kan 
bağışlarıyla umutlara ışık olmaya devam etmektedir. “
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KAyserİ’NİN İNCİsİ KCetAŞ

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk 
A.Ş. 1926 yılından bugüne 
kadar yürüttüğü faaliyetleri 
ve Şirket ile şehrin sosyal 
dokusunun bütünleşmesi 
kapsamında Kayseri’nin 
tarihsel gelişimini de anlatan 
Dünden Bugüne KAYSERİ 
ve Dünden Bugüne KCETAŞ 
isimli Kayseri’nin Bir İNCİSİ, 
Geçmişten Günümüze 
Kayseri ve KCETAŞ ve Bir 
Başarı Hikayesi gibi Kültür 
Yayınları hazırlayarak gelecek 
nesillere de güzel bir miras 
bırakmayı amaçlamıştır.

Şehrimize 
Kazandırdıklarımız,

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 
17.193 km2 lik yüzölçüme sahip 
görev bölgesi içerisinde dağıtıma 
sunulan 2.000 MWh enerjiyi 
655 bin abonesine son 5 yılda 
yaptığı yaklaşık 280 milyon TL’ 
lik yatırımlar ile hizmet kalitesini 
iyileştirerek modern bir şehir inşa 
edilmesine yardımcı oluyor.

EPDK tarafından onaylanan 
yatırım miktarlarının %99 
gerçekleştirme oranı ile bölgesine 
akıllı şebeke yatırımlarını en önce 
uygulayan Şirketimiz, Kayıp Kaçak 
oranı en düşük dağıtım şirketleri 
arasında haklı yerini alıyor.  

“KCetAŞ, son 5 yılda yaptığı yaklaşık 2oo milyon tl’ lik yatırımlar ile hizmet 
kalitesini iyileştirerek modern bir şehir inşa edilmesine yardımcı oluyor.” 

“ePDK tarafından 
onaylanan yatırım 
miktarlarının %99 

gerçekleştirme oranı ile 
bölgesine akıllı şebeke 
yatırımlarını en önce 
uygulayan Şirketimiz, 
Kayıp Kaçak oranı en 

düşük dağıtım şirketleri 
arasında haklı yerini 

alıyor. “ 
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ÇAlıŞAN VAtANDAŞlArımızı CumArtesİ GüNü 
ŞİrKetİmİze BeKlİyoruz 

(Sesli Yanıt) Sistemine yeni 
özellikler kazandırılmıştır. IVR 
sistemimize kazandırılan yeni 
özellikler sayesinde  ( müşteri 
temsilcisine bağlanmadan sesli 
yanıt sistemimiz üzerinden) 

Tüketicilerimiz;

• Referans numarası ile borcunu 
sorgulayabilmekte,

• Güncel faturasını 
hesaplatabilmekte,

• GSM numarasını 
güncelleyebilmekte,

• Bakım çalışmaları ile ilgili 
önceden bilgi mesajı alma 
işlemlerini yapabilmektedir.

2015 yılındaki toplam çağrı 
sayımız 255.249 adet olmuştur.

Hafta içi çalışan 
vatandaşlarımızın işlerinin 
terketmeden şirketimiz 
ile ilgili her türlü soru 
ve sorunlarına çözüm 
üretebilmek için Cumartesi 
günleri (08:00 – 13:00 
saatleri arasında) hizmet 
vermeye başladık.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk 
A.Ş. deneyimli ve güler yüzlü 
personeli, nezih ve ferah bir 
ortamda müşterilerine Cumartesi 
günleri de dâhil (08:00 – 13:00 
saatleri arasında) hizmet vermek 
suretiyle, şikayet ve taleplerinin 
alındığı, tüketicilerin yorulmadan, 
oda oda dolaştırılmadan 
beklentilerin karşılandığı 
bir altyapı tasarlamıştır. 

Tüketicilerimiz yapmış oldukları 
işlemlere ait başvurularını, 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi  
(EBYS) üzerinden izleyerek 
işlemlerinin hangi aşamama 
olduğunu takip edebilmektedirler. 
Ticari kalite tablolarında 
istenen sürelerde ve kalite 
standartlarımız çerçevesinde 
hizmetlerimiz, şeff afl ık ve 
tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, 
koordinasyon ve uyum içerisinde 
müşteri memnuniyeti sağlayacak 
şekilde planlamıştır.

Çağrı Merkezi;

Kurulduğu günden günümüze 
7/24 hizmet vermeye devam 
eden Çağrı Merkezimizde 1 
Takım Lideri, 1 Backoffi ce ve 
15 Müşteri Temsilcisi görev 
yapmaktadır. 2015 yılında IVR 
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ustDA’DeN KCetAŞ’A DeV  HİBe Desteğİ

Ülkemizde çeşitli sektörlerde hibe 
proje gerçekleştiren USTDA ( Us 
Trade and Development Agency-
Amerikan Ticaret ve Kalkınma 
Ajansı)  Türkiye’de Elektrik Dağıtım 
Sektöründe de hibe projesi 
gerçekleştirmek amacı ile Kayseri 
Civarı Elektrik Türk A.Ş ile Haziran 
ayı içerisinde protokol imzaladı.

Bu proje, 3.000.000 $ (Üç Milyon 
Amerikan Doları) ödeneği ile 
USTDA’ın bugüne kadar sağlamış 
olduğu en yüksek tutarlı hibe 
proje olarak ön plana çıkıyor.

Sağlanan hibe ile KCETAŞ’ın 
dağıtım şebekesinin daha 
izlenebilir ve akıllı hale getirilmesi 
amaçlanmaktadır. KCETAŞ’ta 
gerçekleştirilecek proje için iki 

farklı Amerikan firmasının ürünleri 
ve çözümleri kullanılacak.

Proje kapsamında ülkemizdeki 
alışıla geldik talep tahmin 
yöntemi dışında Amerika’da 
hali hazırda kullanılan Talep 
tahminleme sistemi projede 
yer alacak konulardan biridir. 
INNOVARI firmasının yürüteceği 
bu projede KCETAŞ’ın görev 
bölgesi içerisindeki 5 büyük 
müşterisinde pilot proje 
gerçekleştirilecektir.

OSIsoft firması tarafından 
gerçekleştirilecek diğer adımda 
ise KCETAŞ’ın hali hazırda bilgi 
sistemlerinde kullanmakta 
olduğu Dağıtım sektörüne özel 
yazılımlarından; Abone Bilgi 

Yönetim Sistemi, Coğrafi Bilgi 
Sistemi, Sayaç Otomasyon 
Sistemi, Teknik Kalite İzleme 
Sistemi ve SCADA sistemlerinin 
entegrasyonu sağlanacak 
ve bu entegrasyonların 
firmanın PI sistem çözümü 
üzerinden gerçek zamanlı 
raporlanabilir ve izlenebilir olması 
hedeflenmektedir.

Proje ile ilgili açılış toplantısı 
Ağustos ayının ilk haftasında 
gerçekleştirilerek açılış ile birlikte 
proje için gerekli ön analiz 
çalışmaları yapılmıştır. Projenin ilk 
aşamada 2015 yılı sonuna kadar 
devreye alınması ve 2016 yılının 
ilk iki çeyreği sonunda ise aşamalı 
şekilde tamamen devreye 
alınması planlanmaktadır.

“Bu proje, 3.ooo.ooo $ (üç milyon Amerikan Doları) ödeneği ile ustDA’ın bugüne 
kadar sağlamış olduğu en yüksek tutarlı hibe proje olarak ön plana çıkıyor. sağlanan 
hibe ile KCetAŞ’ın dağıtım şebekesinin daha izlenebilir ve akıllı hale getirilmesi 
amaçlanıyor.”

8o



TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu) 
tarafından düzenlenen 2015 yılı 
Alternatif Enerjili Araç Yarışları 
hafta sonu gerçekleştirildi. 
Yarışlara, Elektromobil 
kategorisinde katılan Erciyes 
Üniversitesi Enerji Sistemleri Klübü 
Enerjist Takımı kendi ürettikleri 
VOLTACAR adlı elektromobille 
yarıştı. KCETAŞ’ın sponsor 
olduğu ERÜ’lü gençler, başarılı 
bir performans sergileyerek 
dikkat çektiler. 100 kilometrede 
yaklaşık 1 liralık enerji kullanan 
VOLTACAR’ın ağırlığı ise sadece 
200 kilogram.

Devlet-üniversite-sanayi iş 
birliğinin güzel bir örneğini 
oluşturan yarışma,  gençlerin 
bilimsel projelerini göstermelerine 
de olanak sağladı. 

erü’lü GeNÇlere KCetAŞ Desteğİ

Alternatif ve yenilenebilir 
enerjiye gereken önemi veren 
KCETAŞ yetkilileri, yarışmada 
performansları ile dikkat çeken 
ERÜ takımını tebrik ederken, 
bilimsel projelerle fark yaratan 
gençlere desteklerinin her zaman 
devam edeceğini belirttiler.

“KCetAŞ’ın sponsor olduğu 

erü’lü gençler, başarılı bir 

performans sergileyerek 

dikkat çektiler.”

Elektrik Enerjisinin 
Verimli Kullanım 
Bilincinin Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında ev 
hanımlarına yönelik halk 
eğitim merkezlerinde 
bilinçlendirme seminerleri 
düzenlenmekte ve 
annenin bilinçlendirilmesi 
ile elektriği tasarrufl u 
kullanmayı özendiren 
sosyal sorumluluk 
projelerimiz Kayseri’ de 
büyük yankı buldu.

2014 yılında il merkezindeki 
milli eğitime bağlı 5 ilköğretim 
okullarında elektrik enerjisinin 
güvenli ve tasarrufl u kullanımı 
hakkında seminer verilmiş olup, 
8 saat süren seminerlerimize 
toplam 600 öğrenci katılmıştır.

Her yıl düzenlenen Enerji 
Tasarrufu ile ilgili Proje 
Üretme, Resim, Afi ş ve Sunum 
yarışmasında dereceye giren 
öğrencilerimize şirketimizde 
düzenlenen ödül töreninde 
hediye çekleri verilmiştir.

KCetAŞ sosyAl sorumluluK Projelerİ
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meDAŞ tüm BİlGİlerİNİ 
KoruDuğuNu BelGeleNDİrDİ

Gerek ülkemizde gerekse 
yurtdışında siber saldırı 
haberlerinin çokça yer aldığı 
bugünlerde,  Konya, Karaman, 
Aksaray, Niğde, Nevşehir ve 
Kırşehir illerinde elektrik dağıtım 
hizmeti sunan Meram Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)Bilgi 
Güvenliği Yönetimi kapsamında 
dünya standartlarını yakalayan 
altyapı ve süreç çalışmalarını 
tamamlayarak ISO/IEC 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standardı belgesini almaya hak 
kazandı.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi Standardı, 
kriterleri ISO (Uluslararası 
Standardizasyon Birliği) 
tarafından belirlenen ve tüm 

dünyada saygın kurum, kuruluş 
ve şirketlerce kullanılan, 
kuruluşların her türlü bilgi 
güvenliklerini koruduklarını 
tescilleyen uluslararası bir 
belgedir.

MEDAŞ hizmet verdiği toplam altı 
ilde ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifi kasına 
sahip ilk fi rma olduğu gibi, Türkiye 
genelinde de bu standartlarda 
belgelendirilmiş ilk fi rmalar 
arasına dahil oldu.

MEDAŞ bilgi güvenliği 
yönetim sistemini kurarak ve 
belgelendirilmeyi başararak 
kesintisiz hizmet anlayışını ve 
müşteri bilgilerine verdiği önemi 
bir kez daha ortaya koydu. 

“meDAŞ Bilgi Güvenliği yönetimi kapsamında dünya standartlarını yakalayan altyapı 
ve süreç çalışmalarını tamamlayarak ıso/ıeC 27oo1 Bilgi Güvenliği yönetim sistemi 
standardı belgesini almaya hak kazandı.”

“meDAŞ hizmet verdiği 

toplam altı ilde ıso/ıeC 

27oo1 Bilgi Güvenliği 

yönetim sistemi 

sertifikasına sahip 

ilk firma olduğu gibi, 

türkiye genelinde 

de bu standartlarda 

belgelendirilmiş ilk 

firmalar arasına dahil 

oldu.”
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meDAŞ’DAN İŞ sAğlığı Ve 
GüVeNlİğİNDe yeNİ Bİr Proje

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

Meram Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi yapmış olduğu vicdani 
sorumluluk projesi kapsamında, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
yasasında zorunlu olmadığı 
halde personellerinin güvenilir 
bir ortamda çalışmalarını 
sürdürebilmeleri için işletme 
bölgelerine ek olarak “iş 
güvenliği destek elemanları” 
görevlendirmiştir. İşletme 
bölgelerinde görevlendirilen iş 
güvenliği destek elemanları; 
elektrik teknik öğretmeni, elektrik 
teknikeri veya teknisyenlerden 
seçilmiştir. Seçilen personeller; 
çalışanların iş güvenliği ile ilgili 

sorumluluk ve görevlerine uygun 
çalışma yapıp yapmadıklarını 
denetlemekte, raporlamakta, iş 
güvenliği tehlikeye girdiğinde 
müdahale etmekte ve gerekli 
bilgilendirmeleri yapmaktadırlar.

 İş güvenliği destek elemanlarının 
verdiği raporlar Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi(OSGB fi rması) 
tarafından günlük, haftalık ve 
aylık değerlendirilerek, MEDAŞ 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne 
gönderilmektedir. 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 
raporlamaktadır.

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 
görevlendirilmiştir. Koordinatöre 
ve iş güvenliği destek 
elemanlarının her birine 1’ er 
tablet bilgisayar verilmiştir. Ayrıca 
iş güvenliği destek elemanlarının 
her birine de saha denetimlerini 
gerçekleştirebilmeleri için birer 
araç verilmiştir.

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

“meram elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yapmış olduğu vicdani sorumluluk projesi 
kapsamında, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği yasasında zorunlu olmadığı halde 
personellerinin güvenilir bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri için işletme bölgelerine 
ek olarak “iş güvenliği destek elemanları” görevlendirdi.”
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MEDAŞ’ın Buluş Ödülü Yarışması 
sonuçlandı. Meram Elektrik 
ve Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) ile 
Meram Elektrik Perakende Satış 
AŞ.’nin (MEPAŞ) çalışanlarına 
yönelik düzenlediği Buluş Ödülü 
Yarışmasında kazananlara törenle 
ödülleri verildi.

Ödül teslim töreni MEDAŞ Genel 
Müdürlüğünde yapıldı. Yarışmayla 
ilgili konuşan MEDAŞ Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş, “Bu 
sene Buluş Ödülü yarışmasını ilk 
defa düzenledik. Bu yarışmanın 
amacı yeni fi kir ve önerilerin 
geliştirilmesidir. Tasarruf, yeni 
ürün geliştirme ve iş yapış 
şeklinde üretkenlik amacıyla 
bu yarışmayı düzenledik. 
Ve yarışmaya yoğun bir ilgi 

oldu. 30’un üzerinde başvuru 
yapıldı. Ben katılan tüm 
arkadaşlara ve ödül alanları 
tebrik ediyorum. Bu yarışmaya 
bundan sonraki senelerde de 
devam edeceğiz. Amacımız her 
geçen sene daha yeni fi kir ve 
öneriler geliştirmektir” dedi. 
Gerçekleştirilen yarışmada, 
Ges İnvertörlerinin SVG (Statik 
Var Gompensatian) olarak 
kullanılması adlı projesiyle, 
MEDAŞ Şebeke Otomasyon 
Başmühendisi Kenan Kahya 
birinci olurken, Müşteri 
Memnuniyet Ölçümü Projesiyle 
MEPAŞ Müşteri Hizmetleri Uzman 
Yardımcısı Nilgün Karakaya 
ikinci oldu. Yarışmada dereceye 
girenlere ve katılım gösterenlere 
çeşitli hediyeler verildi.

meDAŞ’ıN BuluŞ ÖDülü yArıŞmAsı soNuÇlANDı

“Bu sene 

Buluş Ödülü 

yarışmasını ilk 

defa düzenledik. 

Bu yarışmanın 

amacı yeni fikir 

ve önerilerin 

geliştirilmesidir.”
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meDAŞ muHtArlıK İletİŞİm merKezİNİ AÇtı

Konya, Karaman, Kırşehir, 
Nevşehir, Niğde ve Aksaray 
illerinde muhtarların talep, 
şikayet ve önerilerini en kısa 
sürede cevaplandırabilmek için 
MEDAŞ tarafından internet sitesi 
üzerinden hizmet verecek bir 
sistem kuruldu.

Sadece muhtarlara hizmet 
veren bu sistemde her muhtar 
için ayrı ayrı kullanıcı adı ve 
şifre tanımlandı. Muhtarlar 
MEDAŞ web sitesi Muhtarlık 
İletişim Merkezi’ne kendi 
adlarına tanımlanan kullanıcı 
adı ve şifreyle giriş yaparak 
mahallerindeki talepleri ve 
sorunları iletebilmektedir. 
Sisteme kullanıcı bilgileri 
ile giriş yapan kişi, sadece 

kendi bilgileri kapsamında 
talep oluşturabilmekte ve 
daha önceden oluşturduğu 
taleplerin sonuçlarını 
görüntüleyebilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 
“Yerel yönetimde muhtarlarımızın 
önemini biliyoruz. Bu nedenle, 
muhtarlarımızın şikayet ve 
taleplerine en hızlı şekilde çözüm 
bulabilmek için internet üzerinden 
çok güzel bir sistem oluşturduk. 
Bu sistem ile, muhtarlarımızdan 
gelen şikayet ve talepleri anlık 
olarak birimlerimize iletiyoruz. 
Amacımız, en kısa sürede geri 
dönüş yapmaktır. Cevaplandırma 
işlemi kullanıcı bilgileri mevcut 
olan muhtarlara mail ve sms 

“yerel yönetimde muhtarlarımızın önemini biliyoruz. Bu nedenle, muhtarlarımızın 
şikayet ve taleplerine en hızlı şekilde çözüm bulabilmek için internet üzerinden çok 
güzel bir sistem oluşturduk.”

yoluyla yapılmaktadır. Sistemin, 
mahallelerdeki sorunların hızlı ve 
etkin bir şekilde çözümlenmesi 
için güzel bir örnek teşkil 
edeceğini düşünüyoruz.” dedi. 

“sistemin, 

mahallelerdeki 

sorunların hızlı ve 

etkin bir şekilde 

çözümlenmesi için 

güzel bir örnek teşkil 

edeceğini düşünüyoruz.”
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Enerji sektörü, son 150 yıldır hiç 
gerilemeyen ve önemi her geçen 
yıl artan bir ekonomik alandır. 
Enerji kaynaklarının yoğun 
kullanımı 19. ve 20. yüzyıllarda 
başlamış, bu kaynaklara ve 
enerjinin lojistiğine sahip olma 
yolundaki hâkimiyet mücadelesi 
21. yüzyılda en üst seviyesine 
ulaşmıştır. Enerji stratejik 
bir gündem maddesi olarak, 
artık ülkeler ve şirketler arası 
rekabette ilk sırayı almış, enerji 
şirketleri, dünyanın en değerli ve 
en yüksek ciroya sahip şirketleri 
konumuna ulaşmışlardır

Türkiye’de enerji üretim ve 
tüketimi Cumhuriyet’in ilk 
yıllarından önce sınırlı kalmıştır. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
başlatılan kalkınma hamlesi 
sonucu, sanayileşme ve 
kentleşme ile birlikte enerji 
ihtiyacı da artmıştır. Buna 

bağlı olarak bir yandan yeni 
enerji kaynakları aranırken, bir 
yandan da yabancı şirketlerin 
ellerindeki kömür işletmeleri 
1937’de millileştirilmiştir. Önceleri 
sadece odun, kömür, petrol ve 
elektrik gibi sınırlı sayıda enerji 
türlerinden yararlanılmaktayken, 
daha sonra hidroelektrik, 
jeotermal, doğal gaz, güneş, 
rüzgâr gücü, gibi değişik enerji 
türlerinden de yararlanma yoluna 
gidilmiştir. Dünya üretilebilir 
petrol ve doğal gaz rezervlerinin 
yaklaşık yüzde 72’lik bölümü, 
Türkiye’nin yakın coğrafyasında 
yer almaktadır. Türkiye, jeopolitik 
konumu itibariyle, dünyaca 
ispatlanmış petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin dörtte üçüne sahip 
bölge ülkeleriyle komşudur. 
Türkiye ayrıca, enerji zengini 
Hazar, Orta Asya, Orta Doğu 
ülkeleri ile Avrupa’daki tüketici 
pazarları arasında doğal bir 

‘enerji koridoru’ olmak üzere pek 
çok önemli projede yer almakta 
ve söz konusu projelere destek 
vermektedir.

osmANGAzİ eleKtrİK DAğıtım A.Ş

“İlkemiz olan kaliteli hizmet 

anlayışımızı, müşteri 

memnuniyeti, insan ve 

çevre bilinci ile iş ve işçi 

sağlığı ve güvenliğini ön 

planda tutarak çağdaş 

teknolojileri kullanarak 

kurumsal yapısı güçlü 

Şirket olma yolunda 

ilerlemeye devam 

edeceğiz.”

Abdülkadir Köker
Osmangazİ EDAŞ Genel Müdürü
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osmANGAzİ eDAŞ, ProjelerİNe Hız Verİyor

OSMANGAZİ EDAŞ, 
PROJELERİNE HIZ VERİYOR 

Son on yıl içerisinde, dünyada 
doğalgaz ve elektrik talebinin 
Çin’den sonra en fazla arttığı 
ikinci ülke konumunda bulunan 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 
de ekonomik ve sosyal gelişme 
hedefleri ile tutarlı olarak, 
enerji talebi artışı bakımından 
dünyanın en dinamik enerji 
ekonomilerinden biri olmaya 
devam etmesi beklenmektedir. 
Dünyada en fazla enerji tüketen 
21’inci ülke olan Türkiye, üretimde 
ise 19’uncu sırada yer almaktadır. 
Türkiye, toplam enerjisinin yüzde 
43’ünü doğal gazdan, yüzde 
25’ini kömürden, yüzde 25’ini 
hidroelektrik santralinden ve geri 

kalan kısmını da rüzgâr ve diğer 
yenilebilir enerji kaynaklarından 
elde etmektedir. Bu bilgiler 
doğrultusunda Türkiye’de dağıtım 
şirketlerine büyük rol düştüğünü 
biliyor ve bölgemizde bu öneme 
özen gösteriyoruz.

Tüm piyasaların ve faaliyetlerin 
temel girdisi olan elektrik enerjisi, 
sosyal hayatın da ayrılmaz bir 
parçası olarak, gerek teknik, 
gerekse ticari kalitenin, kullanıcı 
memnuniyetini hedeflediği 
dağıtım sektöründe zamanın 
ve zamanlamanın büyük önemi 
vardır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım 
A.Ş. bünyesine katmış olduğu 
deneyimli uzman kadrosu ile, 

sistemde yapmış olduğu köklü 
değişikliklerle çağı yakalamış 
ve müşterilerine yerinde hizmet 
götürmeyi hedef edinmiştir. 
Mobil teknolojileri etkin kullanan 
Şirketimiz, Afyon, Bilecik, Eskişehir, 
Kütahya, Uşak illerini kapsayan 
görev bölgesinde elektrik dağıtım 
hizmetleri kapsamında; elektriğin 
yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve çevreye uyumlu bir 
şekilde kullanıcılara sunulmasını 
sağlamaktadır. 

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
olarak SCADA, Sayaç Otomasyonu, 
Çağrı Merkezi, enerji kalitesi, 
Master Plan ve benzeri projeleri 
başarıyla bünyemize kazandırmak 
için hızla çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.

“Gerek teknik, gerekse ticari kalitenin, kullanıcı memnuniyetinin hedeflendiği 
dağıtım sektöründe zamanın ve zamanlamanın büyük önemi vardır.”

OEDAŞ Personellerimize yönelik 
sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz 
ile ilgili projelerimiz devam 
etmekte ve uygulanmaktadır. 
Ayrıca kurumlar arası dostlukları 
ve iletişimi ilerletmek adına 
OEDAŞ futbol, voleybol, basketbol 
dallarında temsil edilmektedir.

Eskişehir Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü tarafından 
organizasyonu yapılan ve 32 
Takımın katılımı ile gerçekleşen 
“Kamu Kurum Ve Kuruluşları Arası 

Futbol” turnuvasında birincilik 
alan takımımız şampiyon olarak 
OEDAŞ adına kupasını gururla 
almıştır.

 İlkemiz olan kaliteli hizmet 
anlayışımızı, müşteri 
memnuniyeti, insan ve çevre 
bilinci ile iş ve işçi sağlığı ve 
güvenliğini ön planda tutarak 
çağdaş teknolojileri kullanarak 
kurumsal yapısı güçlü Şirket 
olma yolunda ilerlemeye devam 
edeceğiz.

 oeDAŞ FutBol, VoleyBol, BAsKetBol DAllArıNDA temsİl eDİlmeKteDİr
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seDAŞ’tA müŞterİ İlİŞKİlerİ 
yÖNetİmİNDe yePyeNİ Bİr DÖNem

Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (MİY) 
sistemi ile yepyeni 
bir döneme giren 
SEDAŞ, müşteri  
ile birebir temas 
sağlayarak tüm 
müşteri talep ve 
önerilerini artık tek 
kanalda ve uçtan 
uca yönetebiliyor.
SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce İllerinde 
bulunan müşteri hizmetleri 
merkezlerindeki müşteri 

temsilcileri tüm talepleri aynı 
sistem üzerinde yöneterek ilgili 
departmanlar arasında evrak 
ve bilgi akışını bu program 
üzerinden gerçekleştiriyor. 
SEDAŞ müşterilerinden gelen 
arıza ihbarları, kaçak ihbarları, 
talep ve önerileri ilgili birimlerine 
iletilmesini, çözümlenmesini ve 
müşteriye geri dönüş yapılmasını 
teknolojiye ayak uydurduğu MİY 
programı üzerinden sürdürüyor. 
MİY sistemi ile SEDAŞ müşteri 
hizmetlerine hız kazandırırken 
aynı zamanda kaliteli hizmet 
için bilişim teknolojilerden de 
yararlanıyor. MİY projesi SEDAŞ 
bünyesindeki çalışanların işlerini 
kolaylaştırması ve geriye dönük 
raporlamalarda yapabilmeleri 
nedeniyle kısa sürede tüm 
çalışanların beğenisini de 

kazandı. MİY sistemi sadece 
müşterilerin değil çalışanların 
kendi süreçlerini yönetirken 
ihtiyaç duyacakları hizmet 
taleplerini de iletebilecekleri bir 
alan olarak hizmet veriyor. MİY 
üzerinde, Müşteri Hizmetleri, 
Çağrı Merkezi, İdari İşler Yardım 
Masası, ICT Yardım Masası 
ve Evrak Kayıt sekmeleri 
de çalışanların taleplerinin 
alınmasında kullanılıyor. MİS 
sistemi çoklu kanal müşteri 
hizmetleri, kullanılan sistemlerde 
entegrasyon, anlık veri analizi 
ve raporlamalar, yönetmeliklere 
uyum ve sertifikasyon, deneyim 
ve bilgi bankası özelliklerini 
üzerinde barındıran ve bu 
fonksiyonlarıyla müşteri dostu 
bir bilişim programı olma özelliği 
taşıyor. 

seDAŞ bilişim teknolojileri temeline dayanan müşteri ilişkileri yönetimi 
projesiyle süreçlerine hız kazandıracak
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seDAŞ’tAN Proje FİKrİ yArıŞmAsı

SEDAŞ yöneticilerinin şirketin 
deneyim ve uzmanlığını aktardığı 
paneller, öğrenciler tarafından 
yoğun ilgi gördü. Soru ve 
yorumlarla daha da zenginleşen 
sohbet ortamı, Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerinin SEDAŞ’ı, 
Akkök Holding ve Cez Group’u 
daha yakından tanımaları için de 
fırsat yarattı. SEDAŞ’ta kariyer 
planlayan öğrenciler, yöneticiler 
tarafından ayrıca bilgilendirildi.

SEDAŞ, “Projesi İyi Olan Kazansın” 
sloganıyla başlattığı, “Proje Fikri 
Yarışması” kapsamında; insan 
kaynakları süreçleri, SCADA 
Projesi, OSOS Projesi ve SAP 
WFM Projesi, GİS entegrasyonu 
ve elektrik dağıtım sektöründe 
yeni teknolojilerden, öğrencileri 
gelecekte istihdama yönelik 
izleyecekleri adımların püf 
noktalarına kadar geniş 
bir yelpazede öğrencileri 
bilgilendiren panellere imza 
atarak Mühendislik Fakültesi 
öğrencileriyle bir araya geliyor. 
SEDAŞ, üniversitelerle sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında ve 
iş birliği içerisinde başlattığı ‘’Proje 
Fikri Yarışması’’ için öğrencilerle 
buluşurken bölgesindeki 
üniversite çevrelerinden de 
olumlu tepkiler alıyor. SEDAŞ’a 
yaptığı paneller sonrasında 

SAÜ ve KOÜ öğretim görevlileri 
tarafından SEDAŞ yöneticilerine, 
işbirliği ve panel organizasyonu 
kapsamında öğrencilerin elektrik 
dağıtım sektörü hakkında 
bilgilendirilmeleri nedeniyle 
“Teşekkür Plaketi” verildi.

Elektrik dağıtım sektöründe 
faaliyet alanını kapsayan 4 İlde 
yer alan Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ), Kocaeli Üniversitesi 
(KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce 
Üniversitesi (DÜ) ve Gebze Teknik 
Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin 
geleceklerine katkıda bulunmak 
amacıyla başlattığı projenin 
başvurusunun SEDAŞ web 
sayfasından yapılabileceği ve son 
başvuru tarihinin 22 Nisan 2016 
olduğu öğrencilere bildirildi. 

“seDAŞ’ta kariyer 

planlayan öğrenciler, 

yöneticiler tarafından 

bilgilendirildi.”

“seDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe yeni teknolojilerden, öğrencileri gelecekte istihdama 

yönelik izleyecekleri adımların püf noktalarına kadar geniş bir yelpazede öğrencileri 

bilgilendiren panellere imza atıyor”
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yılıN moBİl ÖDülüNü AlAN seDAŞ’ıN BAŞArılı Projesİ: 
moBİl İŞ emrİ yÖNetİm sİstemİ 

EDAŞ’ın yeni projesi WFM sistemi, 
İşletme Bakım Grup Müdürlüğü’ne 
bağlı ekiplerin sahadaki 
durumu ve yapılacak işlerin 
gösterimi, mevcut işlerin coğrafi 
konumlarına göre otomatik 
sıralanması, harita üzerinde 
detaylı güzergâh tarifi, işlerin 
coğrafi konumlarının iş atama 
kriteri olarak kullanılabilmesi, 
haritada belirtilecek kriterlere 
göre en yakın ve uygun ekiplerin 
filtrelenmesi gibi çok sayıda takip 
seçeneği sunuyor.

SEDAŞ, WFM projesi ile sahadaki 
operasyon süreçlerinin daha da 
verimli yönetilmesini Samsung’un 
SM- T365 tabletleri ile sağlıyor. 
SEDAŞ, ödüllü uygulaması olan 
SAP (WFM) İş Gücü Yönetim 
Sisteminde kullandığı Samsung 
SM–T365 model tabletlerle, 
elektrik dağıtım sektöründeki 
hizmet kalitesi çıtasını daha 
yükseğe taşıyor.

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami 
Güven, şebeke operasyon 
ekiplerinin iş gücü yönetim 
sisteminde pilot uygulama 
sonrasında 4 ilde de tablet 
kullanımına başlandığını 
belirtirken, “Mobil İş Gücü Yönetimi 
için Alo 186 Çağrı Merkezimize 
gelen istek ve şikayetler 
coğrafi koordinatlar ile saha 
ekiplerinin tablet bilgisayarlarına 
yönlendiriliyor, böylece arızanın 
yeri doğru olarak belirlendiği için 
arızaya ulaşma süremiz kısalmış 
oluyor. WFM en yakındaki ekibin 
görevlendirilmesini sağlarken, 
ekibin de mobil cihazlarda yer alan 
harita desteği ile en kısa yoldan, 
en kısa sürede arıza ya da bakım 
mahalline ulaşmasını destekliyor. 
Saha ekiplerimizin iş yükünü ve 
arızaya olan mesafesini tablet 
üzerinden gördüğümüz için en 
uygun ve arızaya en yakın ekibi 
görevlendirebiliyoruz. Arıza türleri, 
saha ekiplerine iş yönlendirme, 
keşifler, malzeme kullanımları, 
çalışan ekipler, kullanılan araçlar, 
izinler gibi birçok süreci, mobil 
ortamda anlık olarak yönetme 
kabiliyeti elde ettik. Bu proje ile 
saha personelinin görevlendirilme 
sıklığı, arızaya ulaşma ve arızayı 
giderme süresi, kullanılan 
malzeme miktarı, kullanılan 
araçlar gibi birçok değer, bilişim 
teknolojisi ile raporlanabilir ve 
yönetilebilir hale geldi’’ dedi.

Mobil İş Gücü  Yönetimi projesi 
ile müşteri memnuniyetinde 

artış sağlamayı hedeflediklerini 
ifade eden Güven, ‘‘Akıllı şebeke 
altyapısı ve mobil iş gücü yönetim 
sistemi süreçlerinde başarıyı 
kendimize hedef olarak belirledik, 
bu hedef doğrultusunda kararlı 
adımlarla ilerliyoruz’’ dedi.

SEDAŞ’tan  
doğaya saygı

Geçtiğimiz yıl SEDAŞ’a ödül 
kazandıran SAP (WFM) İş Gücü 
Yönetim Sistemi “Yılın Mobil 
Uygulaması” merkezinde, 
Samsung’un endüstri koşullarına 
göre tasarladığı ve geliştirdiği 
tableti SM-T365 yer alıyor. 8 inç 
ekran boyutuna sahip, dayanıklı 
tablet, yüksek performansı 
ve verimli güç kullanımıyla 
uzun süredir birçok sektörde 
kullanılıyor. Android 4.4 (KitKat) 
işletim sistemi, 1.2 Ghz 4 
çekirdek işlemci, artırılabilir 1.5 
GB (RAM), Micro USB, 3G, Wi-
Fi, Bluetooth 4.0, NFC, A-GPS 
+ GLONASS networke sahip 
cihazda çıkarılabilir 4,450 mAh pil 
bulunuyor. 

Aynı zamanda darbelere karşı 
dayanıklılığı testlerle kanıtlanmış 
olan SM-T365, toz ve suya karşı 
uluslararası direnç standartlarını 
da karşılayarak verimli bir şekilde 
çalışabiliyor. İş süreçlerinde 
kâğıt kullanımının azalmasını 
sağlayan tabletler,  yıllık yaklaşık 
40 civarında ağacın kesilmesi de 
önlemiş oluyor.

“mobil İş Gücü yönetimi için Alo 186 Çağrı merkezimize gelen istek ve şikayetler coğrafi 
koordinatlar ile saha ekiplerinin tablet bilgisayarlarına yönlendiriliyor, böylece arızanın yeri doğru 
olarak belirlendiği için arızaya ulaşma süremiz kısalmış oluyor.”
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seDAŞ’ıN KAÇAK müCADelesİ 
tüm HızıylA sürüyor

SEDAŞ kaçak elektrik 
mücadelesini aldığı ihbarlar 
ve periyodik kontrollerle 
sürdürürken, kaçağa bağlı olarak 
trafo ve hatlarda sık elektrik 
arızası yaşanan bölgelere de 
baskın denetimler yapıyor.  4 
İl ve 45 ilçe ile 1441 köyde 
3,4 milyon nüfusa elektrik 
dağıtım hizmeti veren SEDAŞ, 
20 bin kilometrekarelik alanda 
kaçak taramalarını tüm hızıyla 
gerçekleştiriyor.   

Kaçak elektrik kullanıldığı 
iddiasıyla faaliyet bölgesinden 
gelen tüm ihbarları 
değerlendirerek güvenlik önlemi 
için gerektiğinde kolluk kuvvetleri 
ile denetimlerini sürdüren SEDAŞ, 
kaçak elektrik kullananlara göz 
açtırmıyor. Denetim yapılan 
bölgelerde evlere kaçak bağlanan 

kabloları ve yasal olmayan 
bağlantı düzeneklerini etkisiz 
hale getiren SEDAŞ kaçak 
ekipleri, yasal olmayan elektrik 
kullanımının önüne geçmeye 
çalışıyor.

SEDAŞ’ın yaptığı incelemede, 
Sakarya ve Kocaeli İllerinin 
bazı bölgelerinde çok sayıda 
meskende kaçak elektrik 
kullanıldığı tespit edilirken, 
ekipler tarafından kaçak 
elektrik kullanıldığı belirlenen 
ev sahiplerine cezai işlem 
için tutanaklar tutuldu. Kaçak 
kullanım tespiti yapılan 
meskenlerin elektrikleri kesildi.  
Mahallede kaçak elektrik 
kullanıldığı ihbarını alan ve 
herhangi bir olumsuz durum 
yaşanmaması için kolluk 
kuvvetlerinden yardım alarak 

mahallede çalışma yapan 
SEDAŞ ekipleri, enerji nakil 
hattına yasa dışı bir uygulamayla 
kablo atarak kaçak hat tesis 
edildiğini belirledikleri kabloları 
topladılar. Ekipler, tek tek ihbar 
edilen adreslerde elektrik sayaç 
bağlantılarını da gözden geçirdi. 
SEDAŞ yetkilileri yapılan bu 
çalışmaların tüm hızıyla elektrik 
dağıtım bölgesindeki tüm il, ilçe 
ve köylerde devam edeceğini 
bildirdi.  

“Kaçak elektrik kullanıldığı iddiasıyla faaliyet bölgesinden gelen tüm ihbarları 
değerlendirerek güvenlik önlemi için gerektiğinde kolluk kuvvetleri ile denetimlerini 
sürdüren seDAŞ, kaçak elektrik kullananlara göz açtırmıyor.”

“seDAŞ, 2o bin 
kilometrekarelik alanda 
kaçak taramalarını tüm 

hızıyla 
gerçekleştiriyor.”   
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SEDAŞ’ın iş paydaşı Luna Sayaç 
firması ile hayata geçirilecek 
olan proje, mevcut sayaçların 
Türkiye’de kullanılmakta olan 
standart OSOS yapısına uygun 
GPRS’li veya haberleşme 
yapısına sahip sayaçlar ile aynı 
platform üzerinden okunabilir 
hale getirilmesini kapsayacak. 
Mevcut haberleşmesiz elektronik 
sayaçlara, optik okuma cihazı 
montajının yapılmasıyla kurulacak 
sistem, Kocaeli, Sakarya, Bolu, 
Düzce ve Gebze’de uzaktan 
okumaya elverişli olmayan 
sayaçların okunmasında hem 
zaman, hem de iş gücü açısından 
fayda sağlayacak.

Lansmanda açılış konuşması 
yapan SEDAŞ İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven, ‘‘SEDAŞ 
Ar-Ge projesi, EPDK tarafından 
onaylandığı için gurur duyuyoruz. 
Dağıtım faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliği için tüm sektör 
ve Türkiye adına kritik önem 
taşıyan projemizi Luna Sayaç 

ile birlikte hayata geçireceğiz. 
Bu projenin ülkemizdeki 
düzenleyici kurumların desteği 
başta olmak üzere, doğru ve 
çalışkan bir ekip çalışması 
ile gerçekleştirilebileceğinin 
farkındayız. Bu sebeple buradan 
öncelikle verdikleri destekten 
ötürü EPDK yetkililerine, 
değerli iş paydaşımız Luna 
Sayaç firmasına ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. SCADA ve 
OSOS gibi bilişim teknolojisi 
yatırımlarını tamamladıklarını 
ifade eden Güven, “Amacımız 
bundan sonrası için de hep daha 
iyisini hedefleyerek, teknolojik 
alt yapımızı güçlü ortaklarla 
daha ileri seviyelere taşımak. 
Ülkemize ve sektöre önemli 
getirileri olacağına inandığımız bu 
projenin daha başlangıç olduğunu, 
arkasından daha birçok başarılı 
proje ile sektöre yenilikler ve 
yeni teknolojiler getireceğimizin 
sözünü buradan vermiş olalım” 
dedi. Luna Sayaç Satış Pazarlama 

Departman Yöneticisi Sercan 
Tekcan ise proje paydaşı olmaktan 
onur duyduklarını belirterek proje 
çalışanlarına teşekkür etti ve 
başarılar diledi.

Lansmanda, SEDAŞ Proje 
Yöneticisi Oğuzhan Topcan 
gerçekleştirdiği sunum ile projenin 
teknik ayrıntılarını anlatırken, 
SEDAŞ İş Geliştirme Müdürü 
Hasan Çelik ise SEDAŞ’ın Ar-Ge 
çalışmaları hakkında ayrıntılı 
bilgiler verdi.

Proje, Smart Grid kapsamında 
OSOS’a dahil edilmek istenen 
standart sayaçların çok yüksek 
olan yatırım maliyetlerinde 
iyileştirme elde edilmesini 
sağlayacak. Proje sayesinde 
okuma emisyonları, otomatik 
okuma araçları ve bu konuda 
hizmet veren personel sayısı 
ile okuma süresinde de büyük 
avantajlar elde edilecek. 
Okunamayan sayaçların okunur 
hale gelmesi ile önemli bir finansal 
kaybın da önüne geçilmiş olacak. 

seDAŞ’tAN ePDK oNAylı eleKtroNİK sAyAÇlArıN 
uzAKtAN oKuNmAsıNA Aİt Ar-Ge Projesİ
seDAŞ, ePDK onaylı Ar-Ge projesine start verdi. seDAŞ’ın Ar-Ge projesi lansmanında İcra 
Başkanı Bekir sami Güven, ePDK’nın onayladığı 24 projeden biri olmaya hak kazanan 
projenin yararlarından ve sektöre getireceği yeniliklerden bahsetti.
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seDAŞ ÇAlıŞANlArıNDAN İŞ GüVeNlİğİ 
ormANı Projesİ

SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu 
ve Düzce de sosyal sorumluluk 
kapsamında, doğanın korunması, 
erozyonun önlenmesi ve gelecek 
nesillere yeşil bir dünya bırakılması 
adına çevresine artı değer katacak 
bir projeye başlarken, Bolu’da 
sayaç okuma ekipleri ile projesine 
start verdi. İnsan Kaynakları 
Yönetim Sistemleri Direktörü 
Selda Özacar başarıyla işgüvenliği 
eğitimlerini tamamlayan çalışanları 
ayrı ayrı tebrik ederek iş güvenliği 
sertifi kalarını ve çalışanlar için 
dikilmiş fi danların belgelerini 
kendilerine teslim etti. SEDAŞ, 
çalışanları için iş güvenliği 
konusunda fi dan bağışıyla 
farkındalık ve çalışanlarda olumlu 
motivasyon sağlarken, eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan her çalışanı 
için Çekül Vakfı’na ağaç fi danı 
bağışında bulunacak. Toplam 
da 1675 çalışanın İş Güvenliği 
eğitimlerine katılımı sağlanırken 
her çalışan için ayrı ayrı fi dan 
bağışında bulunacak olan SEDAŞ, 
büyük bir İş Güvenliği Ormanını da 
oluşturacak.

“seDAŞ, eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan her çalışanı için 

Çekül Vakfı’na ağaç fidanı bağışında 
bulunacak.
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treDAŞ’tAN eleKtrİK DAğıtım ŞeBeKesİNDe 
ÇeVreye DuyArlı Ar-Ge Projesİ

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

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

Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından kabul edildi.

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

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

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE 
YÖN VERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

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

TRAKYA BÖLGESİNDE KUŞ 
TÜRLERİ (NESLİ TÜKENME 
TEHLİKESİ BULUNAN) 

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

“treDAŞ’ın, kuş ölümlerini aza indirerek, şebekenin korunması için başlattığı Ar-Ge 
projesi, enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (ePDK) tarafından kabul edildi.”
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treDAŞ Alo 186 ÇAğrı 
merKezİNe BüyüK yAtırım

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

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

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

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

Türkiye’deki Diğer Dağıtım 
Şirketlerine Örnek Olacak

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

Düzenlenen organizasyonda, 
yöneticiler tarafından pasta 
kesilirken, TREDAŞ tarafından 

Çağrı Merkezi personeline yönelik 
hediyeler verildi.

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

TREDAŞ Çağrı Merkezi

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

“2o15 yılında trakya Bölgesinden Alo 186 Çağrı merkezi tarafından 
ortalama 6oo bin civarı çağrı karşılandı.”
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treDAŞ’tAN KAyıP KAÇAK İle müCADeleDe 
teKNolojİK ADım

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

2015 yılında 7,38 kayıp kaçak 
oranı ile Türkiye’deki dağıtım 
şirketleri arasında ilk sıralarda 
yer alan TREDAŞ, 12 ekip ile tüm 
Trakya genelinden gelen ALO 186 
Çağrı Merkezi ihbarları, işletme 
ihbarları Web ve Mobil Uygulama 
üzerinden gelen kaçak/usulsüz 
kullanımı şikayet başvurularını 
uzman ekipler tarafından titizlikle 
kontrol ediyor.

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

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

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

AYDA ORTALAMA 300 BİN İŞLEM 
TABLET ÜZERİNDEN 
YAPILIYOR

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

TREDAŞ, büyük bir yapı üzerine 
kurulu bu operasyonu teknoloji 
altyapısı kullanarak, verimli, kaliteli 
ve doğru bir şekilde yönetilmesi 
için tüm birimleriyle yoğun şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Geniş 
sahayı teknolojik alt yapısı ile 
yöneten TREDAŞ, ayda ortalama 
300 bin işlemi tablet üzerinden 
gerçekleştiriyor.

“treDAŞ mobil ekipleri tarafından 2015 yılında 5 bin 575 adet kaçak/usulsüz 
elektrik kullanımı tespit edildi.”
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treDAŞ, moBİl uyGulAmA İle ArtıK CeBİNİzDe

Trakya Bölgesinde üç ilde, 20 bin 
kilometrekare alanda, yaklaşık 2 
milyon kullanıcıya elektrik dağıtım 
hizmetini, kaliteli ve sürekli 
vermek için en yeni teknolojileri 
kullanan Trakya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TREDAŞ), IOS işletim 
sistemine sahip mobil cihazlarda 
yer almasının ardından şimdi 
de Android tabanlı cihazlardan 
erişimi sağlayan mobil uygulama 
programını devreye aldı.

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

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

ARIZA BİLDİRİMİ VE SOKAK 
AYDINLATMA ŞİKAYETLERİ 
ARTIK CEP’TEN YAPILABİLİYOR

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

şikayet işlemlerini kolaylıkla 
gerçekleştirme imkanı 
sağlanıyor. 

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

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

DİLEKÇE BAŞVURU TAKİBİNE 
KOLAYLIK

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

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

“treDAŞ mobil uygulama ile kullanıcılara, sokak aydınlatma şikayetleri, kaçak kullanım 
ihbarı, arıza bildirimi, öneri, istek ve şikayet işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirme imkanı 
sağlanıyor.” 
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TREDAŞ), Namık Kemal 
Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü 
arasında “Yükseköğretim 
Öğrencilerine Yönelik İşbaşı Eğitim 
Programı” işbirliği protokolü 
imzalandı.

Gerçekleştirilen işbirliği 
protokolüne NKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Osman Şimşek, TREDAŞ 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ahmet Erdoğan, İŞKUR İl Müdürü 
Yaşar Esen, NKÜ Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Salih Öztürk imza atarken, 
törende TREDAŞ İnsan Kaynakları 
Direktörü Serkan Öğren de 
bulundu.

İşbaşı Eğitim Programı işbirliği 
protokolü ile Türkiye iş Kurumu 
tarafından işsizlerin mesleki 
deneyimlerinin arttırılmasına 

ve teorik bilgilerin uygulama 
yapılarak geliştirilmesine yönelik 
işbaşı eğitim programlarından 
yükseköğretim öğrencilerinin de 
istenen düzeyde yararlanması 
ve gerek zorunlu, gerekse 
isteğe bağlı stajlarını bu 
kapsamda gerçekleştirebilmeleri 
amaçlanıyor.

treDAŞ, NKü Ve İŞKur ArAsıNDA 
İŞBİrlİğİ ProtoKolü
“treDAŞ, Namık Kemal üniversitesi ve İŞKur İl müdürlüğü arasında “yükseköğretim 
Öğrencilerine yönelik İşbaşı eğitim Programı” işbirliği protokolü imzalandı.”

“İşbaşı eğitim Programı 
işbirliği protokolü ile 
türkiye iş Kurumu 

tarafından işsizlerin 
mesleki deneyimlerinin 

arttırılması amaçlanıyor.”
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mAzİsİ BAŞArılArlA Dolu KulüP; 
treDAŞ sPor BAsKetBol KulüBü

1988 yılında Basketbol 
Alt Yapı Faaliyetleri 
kapsamında, ilk ve 
ortaöğretim yaşlarında 
bulunan sporcuların 
ruh ve beden 
gelişimlerini sağlamak, 
bunun yanında sağlam,  
özgüvenli ve ahlaklı 
bireyler yetiştirmek, 
Türk sporuna katkıda 
bulunmak amacıyla 
kurulan TREDAŞ 
Spor Kulübü, 28 yıldır 
çocuk ve gençlerin 
fi ziksel aktivitelerini 
güçlendirmek 
için faaliyetlerini 
sürdürüyor.

TREDAŞ Spor Basketbol 
Kulübümüz, 100’ü aşkın lisanslı 
sporcusuyla Minik, Junior, Küçük 
ve Genç kategorisinde Tekirdağ 
İlinde altyapı liglerinde mücadele 
vermektedir. Bu kategorilerde 
kazanılan başarılar ile Türkiye 
genelindeki turnuvalarda 
da birçok başarı elde edildi. 
Kulübümüz, son olarak 2014-2015 
sezonu Yıldız Erkekler Marmara 
Bölge Şampiyonu olarak Anadolu 
Şampiyonası’nda Marmara’yı ve 
TREDAŞ’ı en iyi şekilde temsil etti.

BAŞARILAR

• 2010-2011 sezonu UNOCUP 
Minikler Tekirdağ İl Şampiyonu.

• 2010-2011 sezonu Yıldız 
Erkekler Tekirdağ İl Şampiyonu.

• 2010-2011 sezonu Yıldız 
Erkekler Marmara Bölge 
İkincisi.

• 2011-2012 sezonu Küçük 
Erkekler Tekirdağ İl Şampiyonu.

• 2012-2013 sezonu Minik 
Erkekler Tekirdağ İl Şampiyonu.

• 2012-2013 sezonu Küçük 
Erkekler Tekirdağ İl Şampiyonu.

• 2012-2013 sezonu Küçük 
Erkekler Marmara Bölge 
İkincisi.

• 2013-2014 sezonu Yıldız 
Erkekler Tekirdağ İl Şampiyonu.

• 2013-2014 sezonu Yıldız 
Erkekler Marmara Bölge 
Şampiyonu

• 2013-2014 sezonu Yıldız 
Erkekler Anadolu Şampiyonası 
Üçüncüsü

• 2014-2015 sezonu Yıldız 
Erkekler Tekirdağ İl Şampiyonu.

• 2014-2015 sezonu Yıldız 
Erkekler Marmara Bölge 
Şampiyonu

• 2015-2016 sezonu Yıldız 
Erkekler Tekirdağ İl Şampiyonu.
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ueDAŞ yAtırımlArıNA 
Hız KesmeDeN DeVAm eDİyor

UEDAŞ, teknolojik yatırımların 
devreye alınması ve test 
işlemleri için sahada çalışmalarını 
sürdürüyor.

Güney Marmara Bölgesi’nde 
2.7 milyon müşteriye elektrik 
dağıtım hizmeti veren Uludağ 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 
bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 
proje ve çözümler üretmek, 
kaliteli ve kesintisiz hizmet verme 
prensibiyle sorumluluk alanı içinde 
bulunan bölgelerde hummalı bir 
çalışma yürütüyor. UEDAŞ Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’yı 
kapsayan hizmet alanında trafo 
merkezlerinde yenileme ve 
yeni tesis çalışmaları yapıyor. 
UEDAŞ, ayrıca teknoloji uygulama 
çalışmalarının test ve devreye 
alma çalışmalarına da devam 
ediyor. Yapılan yatırımlarla ilgili 
yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:

“Bölgenin ihtiyaçlarına paralel 
yapılan yatırımlar önümüzdeki 
dönemlerde de devam edecek. 
2016 yılında yatırımlar kapsamında 
kapasite artışı, iyileştirme ve 
yenilemeler yapılırken, yeni 

imara açılan yerleşim alanlarında 
altyapı kurulumuna esas proje 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Hizmet kalitesinin en önemli 
unsurunun teknoloji olduğunu 
biliyoruz ve yatırımlarımızı 
bu doğrultuda yapıyoruz. 
Avrupa standartlarındaki son 
teknolojilerini dağıtım sistemimize 
entegre ettik. Teknoloji 
yatırımlarımız kapsamında 
hayata geçirdiğimiz uzaktan 
kontrol ve anahtarlama (SCADA) 
ile dağıtım sistem otomasyonu 
(DMS) altyapı çalışmaları biten 
bölgelerimizde elektrik dağıtım 
sistemi uzaktan izlenerek 
anlık olarak takip ve kontrol 
edilebiliyor. Sistem hızlı teknik 
hesaplamalar yaparak operatöre 
yön veriyor. Bu yatırımların 
gerçekleştirilmesi, hizmetin daha 
kaliteli ve kesintisiz sunumu için 
planlı kesintilerin de yapılması 
gerekiyor. Çalışma sonunda 
orta gerilim şebekesindeki ariza 
kesintileri hakkında anında 
haberdar olunarak mümkün olan 
bölgelerde alternatif hatlardan 
çok hızlı enerji verilebilecek 
ve arızalara anlık olarak 

müdahale sağlanabilecektir. 
Maksadımız, sanayide en 
teknolojik makinelerin ancak 
hissedebilecekleri ve duruşlarına 
sebep olan harmonik ve 
fl iker etkisinden arındırılmış, 
kırpışmaların yaşanmadığı kaliteli 
ve kesintisiz elektrik hizmetinin 
bölgemizdeki müşterilerimize 
ulaştırılması ve müşteri 
memnuniyetini arttırmak”.

Açıklamada, yapılan yatırımlar 
esnasında programlı kesintilerin 
arızadan kaynaklı bir kesinti 
olmadığı ifade edilirken, 
bunun iyileştirme, bakım 
ve onarım çalışmaları için 
yapıldığı vurgulandı. Yatırımların 
yapılabilmesi için planlı 
kesintilerin kaçınılmaz olduğu 
belirtilen açıklamada, “Kesintiler 
www.uedas.com.tr adresli web 
sayfasından, internet sitelerinden, 
186 numaralı Çağrı Merkezinden 
ve akıllı cep telefonları için 
yapılmış olan UEDAŞ mobil 
uygulamasından takip edilebilir. 
Çalışmaların tamamlanmasıyla 
birlikte elektrik dağıtımı kalitesi 
artacak, kullanıcılara daha kaliteli 
elektrik verilecektir”.

“2o16 yılında yatırımlar kapsamında kapasite artışı, iyileştirme ve yenilemeler 
yapılırken, yeni imara açılan yerleşim alanlarında altyapı kurulumuna esas 
proje faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”
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uludağ elektrik Dağıtım 

A.Ş. (ueDAŞ) 35.5o1 

km2 alanda; Bursa, 

Balıkesir, Çanakkale ve 

yalova illerinde yaklaşık 

2,5 milyon aboneye 

elektrik dağıtım hizmeti 

veriyor. 2o1o eylül’ünde 

özelleşen şirket limak 

Holding, Cengiz Holding 

ve Kolin İnşaat ortaklığı 

bünyesinde bulunuyor.

UEDAŞ hizmet bölgesi olan 
Bursa, Balıkesir Çanakkale ve 
Yalova’da akıllı şebeke projelerini 
hayata geçirmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda merkez ofi ste 
SCADA (Kontrol ve Veri Toplama 
Sistemi) kumanda merkezi kuran 
UEDAŞ, uzaktan bağlantı izleme 
sistemi ile enerji kesintilerine 
anında müdahale edecek. Hayata 
geçirilen proje kapsamında 
dağıtım şebekesi uzaktan izlenip, 
kumanda edilebilecek.

SCADA Merkezi’ni gezen UEDAŞ 
Genel Müdürü Mesut Efe;  
UEDAŞ’ın Güney Marmara’da 
35 bin kilometrekarelik dağıtım 
bölgesinde SCADA sistemi ile orta 
gerilim elektrik şebekesindeki 
enerji durumunu uzaktan 
izleyebildiğini gerektiğinde 
uzaktan şebekeye kumanda 
edildiğini uygulamalı olarak 
gösterdi. 

UEDAŞ’ın SCADA sistemi ile orta 
gerilim elektrik şebekesindeki 
enerji durumunu uzaktan 
izleyebildiğini gerektiğinde 
uzaktan şebekeye kumanda 
edildiğini uygulamalı şekilde 

gösteren Efe, projeyle ilgili her 
türlü alt yapı imalat ve montajının 
tamamlandığını son test ve 
kontrollerin ardından mart ayı 
içerisinde projeyi devreye almayı 
planladıklarını ifade etti. Proje 
sayesinde bölgedeki dağıtım 
şebekesinde uzaktan müdahale 
yapılabileceğini kaydeden Efe, 
acil durumlarda saha ekiplerine 
daha etkin hareket kabiliyeti 
sağlanacağını belirterek sözlerine 
şöyle devam etti: “Dört ilde 
faaliyete geçen Entegre Bilişim 
Sistemleri Projemiz içerisindeki 
en büyük yatırımlardan biri olan 
SCADA DMS projemizin hayata 
geçmesi ile birlikte şebekede 
oluşan elektrik kesintilerini 
anında görebileceğimiz gibi 
kesinti sonucunda etkilenen 
abonelerimize anında detaylı bilgi 
verme imkanına sahip olacağız. 
Personelimiz şebekeyi 24 saat 
kesintisiz izleyerek saha ekipleri 
ile koordineli olarak çalışacak 
ve şebekemizde yapacağımız 
ölçümler sonucunda oluşabilecek 
aşırı yüklenme durumlarında 
sistem arızaya geçmeden 
önce önlem alabileceğiz. 

Çalışmalarımız Bursa ve Yalova’da 
tamamlandı. Temmuz ayında 
ise Balıkesir ve Çanakkale’de 
sitemi devreye almış olacağız. 
Proje tamamlandığında 
müşterilerimize, kesintisiz 
ve düzenli standart 
gerilimlerde elektrik dağıtımını 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

eleKtrİğe oNlıNe tAKİP                                                                                                          

“entegre Bilişim sistemleri Projemiz içerisindeki en büyük yatırımlardan biri olan sCADA Dms 
projemizin hayata geçmesi ile birlikte şebekede oluşan elektrik kesintilerini anında görebileceğimiz 
gibi kesinti sonucunda etkilenen abonelerimize anında detaylı bilgi verme imkanına sahip olacağız.”
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UEDAŞ mobil uygulamaya 
geçti 

Güney Marmara Bölgesi’nde 
2.7 milyon müşteriye elektrik 
dağıtım hizmeti veren Uludağ 
Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) 
teknolojik yeniliklerle hizmet 
kalitesini yükseltmeye devam 
ediyor. Hizmet kalitesini sürekli 
yükselten, yatırımlarında 
teknolojiyi devreye alan UEDAŞ 
bunun bir adımı olan mobil 
uygulamasını hayata geçirdi. 

Mobil uygulamada; 
‘Aboneliklerim, Planlı Kesintiler 
‘Başvurularım’ ‘Anlık Kesintiler’ 
‘Anketler’ ‘Müşteri İşlemleri 
Yetkilisi’ bölümlerinden oluşuyor. 
Oluşturulan kayıtlar bilgi sistemi 
üzerinden anında sisteme 
kaydedilerek sahaya aktarılıyor. 
Planlı Kesintiler bölümünden 

planlı bakım, onarım çalışmaları 
nedeniyle yapılacak kesintilerden 
48 saat öncesinde haberdar 
olunabiliyor. 

UEDAŞ’ta artık her şey 
daha kolay

Konuyla ilgili bilgi veren UEDAŞ 
Genel Müdürü Mesut Efe, mobil 
uygulama ile kullanıcıların 
UEDAŞ’a istediği her yerden 
rahatlıkla ulaşabileceğini 
belirterek sözlerine şöyle devam 
etti: “Kullanıcılar, buradan 
sistemde kayıtlı adresleri, o an 
bulundukları bölge veya farklı 
bir adres için elektrik kesintisi, 
aydınlatma, arıza kaydı ve acil 
durumlar konusunda kayıt 
oluşturabiliyor. Mobil cihazlardan 
oluşturulan kayıtlar anında Çağrı 
Merkezine ve saha ekiplerine 
iletilerek arızanın hızlı bir şekilde 

giderilmesi sağlanıyor. Müşteriler 
yaptıkları şikayet ile ilgili son 
durumu cepten, web sitesinden 
ve Çağrı Merkezinden kolaylıkla 
öğrenebiliyor” dedi. 

Efe, uygulama sayesinde 
kullanıcıların planlı kesintiler, 
anlık kesintiler ve abonelikleri 
ile ilgili bilgilere rahatlıkla 
ulaşabildiğini aynı zamanda 
müşteri İşlem yetkilileri ile de 
iletişim kurabildiğini belirterek; 
“Müşterilerimize kolaylık 
sağlamak için başlattığımız bu 
uygulama ile Müşteri İlişkileri 
Yetkilisi bölümünden tüm istek, 
öneri ve şikayet bildirimlerini 
anlık olarak bizlere iletebilecek” 
diye konuştu. Efe, uygulamanın 
Android ve iOS işletim sistemine 
sahip telefonlarından ücretsiz 
olarak indirebileceğini sözlerine 
ekledi.

ueDAŞ ArtıK moBİlDe

“Hizmet kalitesini sürekli yükselten, yatırımlarında teknolojiyi devreye alan 
ueDAŞ bunun bir adımı olan mobil uygulamasını hayata geçirdi.” 
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Köy okullarına kütüphane 
kazandırmak amacıyla kitap 
toplama kampanyası başlatan 
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(UEDAŞ), bu konuda duyarlı 
vatandaşların desteğini bekliyor. 

Sosyal sorumluluk kapsamında 
bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Bir 
kitap, daha aydınlık bir hayat’ 
projesi Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen hizmet 
bölgesindeki beş okula 
kütüphane kazandıracak. Sosyal 
sorumluluk anlayışı ile hareket 
ederek bu yönde projeler 
geliştirmeye büyük önem veren 
UEDAŞ’tan yapılan açıklamaya 
göre, “Başta eğitim, sanat ve 
spor konularında olmak üzere, 
toplumda katma değer oluşturan, 
sürdürülebilir ve uzun soluklu 
projeleri hayata geçirmek 

öncelikli hedefl erimiz arasında 
yer alıyor. Bu projemizde Milli 
Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği 
köy okullarında öğrenim gören 
öğrencilere kaynak noktasında 
yardım yapmak istiyoruz” denildi.

Kütüphanesi olmayan 
köy okullarına kütüphane 
kazandırılmasını amaçlayan 
kampanya Haziran ayına kadar 
devam edecek. Önceden 
belirlenen okullar UEDAŞ 
tarafından tadil edilecek ve 
toplanan kitaplarla kütüphaneler 
kurulacak. Yapılan açıklamada, 
“Kampanyaya katılmak isteyenler 
vatandaşlarımız Zafer Plaza, 
Kent Meydanı ve Korupark 
AVM’deki kitap kumbaralarımıza 
kitap bırakabilecek. Ayrıca 
UEDAŞ iletişim noktalarına ve 
Genel Müdürlüğü’ne de kitap 

bırakabilirler. Daha aydınlık 
bir gelecek için herkesi bu 
kampanyaya destek vermeye 
bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Bu projemizde milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği köy okullarında 
öğrenim gören öğrencilere kaynak noktasında yardım yapmak istiyoruz.”

ueDAŞ’DAN KÖy oKullArıNA KütüPHANe

“Daha aydınlık 
bir gelecek 

için herkesi bu 
kampanyaya 

destek 
vermeye 

bekliyoruz.”
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Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile bu yıl 
ikincisini düzenlediği 
“Kardeşim Üşümesin” 
isimli proje ile ihtiyaç 
sahibi köy okullarına 
kışlık giysi yardımı 
yapıyor. 

Proje kapsamında ikinci dağıtımı 
Kestel ilçesine bağlı Erdoğan 
Mahallesi’ndeki ilkokulda 
gerçekleştiren UEDAŞ, 125 
ilkokul öğrencisine kaban, kaşkol, 
bere ve eldivenlerden oluşan 
kışlık giysi dağıttı. “Kardeşim 

Üşümesin” projesi kapsamında, 
UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, 
UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü 
Yusuf Ziya Yüce, UEDAŞ İdari İşler 
Müdürü Türker Aksu Kestel ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen, Erdoğan İlkokulu’ndaki 
öğrencilere kıyafetlerini 
giydirerek sevinçlerine ortak oldu.

“Sizlerle zaman geçirmek 
çok güzel bir duygu”

UEDAŞ Genel Müdürü Mesut 
Efe ise, “Bugün gerçekten bizim 
için güzel bir gün. Bizler de uzun 
zaman önce bu sıralardan geçen 
insanlar olarak yeniden aranızda 
olmak bizim için çok güzel çok 
mutluluk verici bir şey oldu. 
Yüzünüzdeki güler yüzü görmek, 
sizlerle zaman geçirmek çok 
güzel bir duygu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 125 
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul 
öğrencisine kaban, kaşkol, bere 
ve eldivenlerden oluşan kışlık 
giysileri hediye edildi. Proje 
kapsamında Bursa, Çanakkale, 
Yalova ve Balıkesir’de toplam 5 
okulda 600 öğrenciye kışlık giysi 
dağıtılacak.

“125 Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisine kaban, kaşkol, bere ve 
eldivenlerden oluşan kışlık giysileri hediye edildi.”

mİNİKlere Gİyİm yArDımı 

“Proje kapsamında 

Bursa, Çanakkale, 

yalova ve Balıkesir’de 

toplam 5 okulda 

6oo öğrenciye kışlık 

giysi dağıtılacak.”
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UEDAŞ, şehrin ışığını en 
iyi yansıtan fotoğrafı 
ödüllendirecek 

Uludağ Elektrik Dağıtım 
tarafından ‘Şehrin Işıkları’ fotoğraf 
yarışmasının bu yıl 3.‘cüsü 
düzenleniyor. Başvurular 1 
Mayıs-5 Haziran tarihlerinde kabul 
edilebilecek. 

“Şehrin Işıkları” fotoğraf 
yarışmasıyla yaratıcılığı 
konuşturma fırsatı sunulurken, 
katılımcıları ise sürpriz hediyeler 
bekliyor.   

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve 
Yalova’nın elektrik dağıtımını 
yapan Uludağ Elektrik Dağıtım 
projelerini aralıksız sürdürüyor. 
‘Şehir ve ışık’ temalı ulusal 
fotoğraf yarışmasının bu yıl 3.’sünü 
düzenleyen fi rma, şehrin ışıklarını 
en iyi yansıtan fotoğrafl arı ve 
kullanıcıları sürpriz hediyelerle 
ödüllendirmeye hazırlanıyor. 

Başta eğitim olmak üzere kültür, 
sanat ve spor faaliyetlerini 

desteklediklerini belirten Uludağ 
Elektrik Dağıtım Kurumsal İletişim 
Müdürü Yusuf Ziya Yüce, “UEDAŞ 
olarak; kaliteli elektrik enerjisini 
vatandaşlarla buluşturmak için 
yoğun bir çaba gösterirken, aynı 
zamanda sosyal faaliyetlerimize 
de ara vermeden devam ediyoruz. 
‘Hayatın her yerinde’ sloganıyla 
çıktığımız yolculukta özellikle gece 
ışığın altında ışıl ışıl görünen şehir 
fotoğrafl arının katılabileceği bir 
yarışma düzenlemek istedik. Bu 
yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 
kurumsal markamız haline 
gelen “Şehrin Işıkları” ulusal 
fotoğraf yarışmamızı geleneksel 
hale getireceğiz” diye konuştu. 
Fotoğraf yarışmasına başvuruların 
başladığını belirten Yüce; 
“Fotoğraf yarışmamıza amatör 
ve profesyonel fotoğrafçıların 
katılımı şimdiden oldukça yoğun. 
Yarışmamıza tüm fotoğraf severler 
katılabilir” dedi. Başvurularının 
internet üzerinden yapılabildiğini 
ifade eden Yüce, “Ulusal 
çapta düzenlediğimiz fotoğraf 

yarışmamızda ülkemizin her 
yerinden başvuruları alabileceğiz. 
Yapılacak profesyonel jüri 
değerlendirmesi sonrasında 
dereceye giren fotoğrafl ar 
ödüllendirilecek” dedi.

Yarışmaya son katılım tarihi 
5 Haziran 

Son katılımın 5 Haziran olduğunu 
belirten Yüce, şu bilgileri 
verdi: “İster dijital fotoğraf 
makinesiyle ister cep telefonuyla 
çekilmiş görüntüler olsun, en 
güzel kareleri www.uedas.
com.tr/sehrinisiklari adresine 
yükleyen herkes, birbirinden 
güzel hediyelerin sahibi olma 
fırsatını yakalayacak. Yarışmanın 
birincisini Antalya’da tatil 
hediyesi ile ödüllendireceğiz. 
Ayrıca dereceye giren fotoğrafl ar 
sergilenme imkanına da sahip 
olacak. Yarışma hakkında 
detaylı bilgilere www.uedas.
com.tr/sehrinisiklari adresinden 
ulaşılabilir.” 

“Bu yıl üçüncüsünü 
düzenlediğimiz kurumsal 
markamız haline gelen 
“Şehrin ışıkları” ulusal 
fotoğraf yarışmamızı 
geleneksel hale getireceğiz.”

ueDAŞ: 
“ŞeHrİN ıŞığıNı yANsıt”
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KAÇAK eleKtrİK Ve 
teKNolojİK ÇÖzümler

Sorumluluk Bölgemizin (Van, 
Bitlis, Muş ve Hakkâri) en önemli 
enerji sorunu, kaçak elektrik 
kullanımındaki aşırılıktır. Kaçak 
elektrik kullanımını önlemek 
için benimsediğimiz stratejiyi, 
müzakere ve mücadele 
yöntemlerinin aktif olarak 
kullanılması olarak özetleyebiliriz.  

“Yerel Yönetimler, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Siyasi Parti 
Temsilcileri, Basın Temsilcileri 
ve diğer Kanaat Önderleri” ile 
toplantılar düzenleyerek fi kir 
alışverişinde bulunmaktayız. 
Kaçak kullanımın yoğun olduğu 
bölgelerde muhtarların ve 
mahalle halkının ileri gelenlerinin 
öncülüğünde istişare toplantıları 
yaparak, kaçak elektrik 
kullanımının şebekelerimize 
verdiği zarar nedeniyle enerji 

sürekliliğinin etkilendiğini 
ifade etmekte ve yapılan 
yatırımların ömrünün kısaldığını 
vurgulamaktayız. 

İstişare görüşmelerinin yanı 
sıra bölge genelinde sayılarını 
artırdığımız ve teknolojik destek 
sağladığımız deneyimli kaçak 
ekiplerimiz tarafından yapılan 
abone tesisat kontrolleri ile 
de kararlı mücadelemizi en 
ücra mezralara kadar sahaya 
yansıtmaktayız. Kayıp ve kaçak 
ile mücadele ekiplerimize, 
kaçak elektrikte kullanılan ve 
bölgede yaygın olan kaçak türleri 
hakkında eğitimler verilerek 
abone tesisatlarının sağlıklı 
kontrol edilmesi sağlanmaktadır. 
Abone tesisat kontrollerinde 
personellerimiz çoğu zaman 
darba maruz kalmaktadır. 

Bu durumun önüne geçmek 
için personellerimize teknik 
eğitimler yanında müşteri ilişkileri 
eğitimi verilirken rehabilitasyon 
süreçlerine de katılmaları 
sağlanmaktadır.

“Özelleşmenin ardından 117.87o adet kaçak tutanağı tutulmuş olup 36o.129 sayaç 
değişimi gerçekleşmiştir.”

“yaptığımız özverili 

ve kararlı çalışmalar 

neticesinde; özelleşme 

öncesi  %7o’ler 

seviyesinde olan kayıp-

kaçak oranı; 2o13 yılında 

%66, 2o14 yılında %61 ve 

2o15 yılında ise % 59’lar 

seviyesine inmiştir.”
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Yaptığımız özverili ve kararlı 
çalışmalar neticesinde; özelleşme 
öncesi  %70’ler seviyesinde olan 
kayıp-kaçak oranı; 2013 yılında 
%66, 2014 yılında %61 ve 2015 
yılında ise % 59’lar seviyesine 
inmiştir. Özelleşmeden sonra 
abonelerimizin tamamının 
tesisatların en az  1 (bir) kez 
olmak üzere toplamda 1.200.000 
kez kontrolü yapılmıştır. Yine 
özelleşmenin ardından 117.870 
adet kaçak tutanağı tutulmuş 
olup 360.129 sayaç değişimi 
gerçekleşmiştir. Personellerimizin 
kullandığı dijital el terminalleri 
Müşteri Bilgi Sistemimiz ile 
entegre olarak çalışabilmekte 
olup bu sayede tesisat kontrolleri 
hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmektedir. Kaçak elektrik 
ile mücadelemizdeki kararlılığın 
sonucu olarak halkımızın yaptığı 

ihbarlar da artmak olup mobil 
ihbar ekiplerimiz, ihbarları anında 
değerlendirmektedir. 

Şirketimiz, sahada görevini yapan 
personellerinin darp edilmesine, 
araçlarının tahrip edilmesine 
ve her türlü mukavemete 
karşı kararlı mücadelesini 
sürdürmeye devam edecektir. 
Mücadelemizde en büyük gücü, 
kaçak elektrik kullanmayan 
dürüst vatandaşlarımızdan 
almaktayız. Ancak bölgenin 
yıllardır süregelmiş ve 
kemikleşen kaçak elektrik 
kullanım alışkanlığını bir anda ve 
sadece Şirketimizin gayretiyle 
sonlanacağı da düşünülemez. Bu 
nedenle kaçak elektrik kullanımı 
ile sahada mücadelede ederken 
toplumun tüm dinamikleri ile de 
istişarelerimize devam etmekte 

ve paydaşlarımızı artırarak 
başarımızı sürdürülebilir kılmayı 
hedefl emekteyiz.  
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Proje Uygulama Yeri 
Van ili Gevaş İlçesi

Proje Alanı 
727,5 km²

Abone Sayısı 
7.665

Trafo Sayısı 
183

Köy Sayısı 
37

Ar-ge Projesi kapsamında 
sayaçların direğe takılması 
sayesinde sayaca müdahale ve 
harici hat gibi kaçak kullanım 
yöntemlerinin önüne geçilmiştir. 
Geriye sadece AG hattına kanca 
atarak kaçak enerji kullanım 
yöntemi kalmıştır. Bu kapsamda, 

kanca atarak enerji tüketiminin 
yoğun olması düşünülen ilçe 
merkezine uzak bölgelerin 
AG şebekesinde mevcut açık 
iletkenler demonte edilerek kapalı 
iletkene dönüştürülmüş ve tepe 
kuvveti açısında uygun olmayan 
AG direklerinin tamamı uygun 
demir direkle değiştirilmiştir.

Projenin İlk Sonuçları

Gevaş İlçesinde PLC Projesi 
kapsamında direklere sayaç 
montajına başlanıldığında 
müşterinin panosunda / evinde 
bulunan sayaçların endeksleri 
kaydedilmiş ancak sayaçlar 
sökülmemiştir. Ayrıca tüketicilere 
direğe sayaç takıldığı bilgisi de 
verilmemiştir. Yaklaşık bir ay 
sonunda müşteri panosundaki 

sayaçların endeksleri tekrardan 
alınmış ve PLC sayaçların da 
endeksleri uzaktan okunmuştur. 
Bu veriler ışığında direkteki PLC 
sayacın kaydettiği tüketim ile 
müşteri panosundaki sayacın 
kaydettiği tüketim değerleri 
karşılaştırılmıştır. Bu sayede 
1.915 aboneden 214’ünün kaçak 
kullanım yaptığı görülmüştür. 
Bu sonuçlardan hareketle 
bölgemizde abone sayılarına göre 
kaçak kullanım oranının % 15 – 20 
civarında olduğu tespit edilmiştir.

Proje sonucunda; Gevaş ilçesinde 
7.665 abonenin 4 aylık verilerine 
göre kayıp kaçak oranındaki 
düşüşün,  Şirket genelindeki kayıp 
kaçak oranını yıllık bazda  % 0,4 
oranında etkilediği görülmüştür.

PlC teKNolojİsİ KullANılArAK KAyıP KAÇAğıN 
ÖNleNmesNe İlİŞKİN Ar-Ge Projesİ

“PlC sayacın kaydettiği tüketim ile müşteri panosundaki sayacın kaydettiği 
tüketim değerleri karşılaştırılmıştır. Bu sayede 1.915 aboneden 214'ünün  
kaçak kullanım yaptığı görülmüştür.”
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Enerji dağıtımının kontrolü, 
kritik altyapıların kontrol 
edilmesi ve izlenmesi SCADA 
(Supervisory Control And Data 
Acquisition) sistemleri tarafından 
yapılmaktadır. SCADA sistemi, 
sorumluluk alanımızda bulunan 
Van ili merkezinde bulunmakta 
olup il merkezi ve merkeze 
bağlı köylerde 35 noktada 188 
fiderde uzaktan anlık olarak 
kullanılmaktadır. Arıza Onarım 
Bakım Merkezlerimizde CRM 

operatörleri tarafından kumanda 
edilmekte olan sistem, zaman 
ve iş gücü açısından önemli 
ölçüde kolaylık oluşturmakta 
olup özellikle kış aylarında 
ulaşım sıkıntısı çekilen bölgelere 
sistem üzerinden enerji 
verilerek bölgenin enerji alması 
sağlanmaktadır. SCADA sistemi 
arıza durumlarında da büyük 
ölçüde kolaylık oluşturmakta 
olup arızanın sebebini ( toprak, 
aşırı akım , ani açma vb.) sistem 

üzerinden bildirmektedir Açma 
akım değerlerini de belirterek 
arızanın oluştuğu bölgenin 
tespitini kolaylaştırmaktadır. 35 
noktada aktif olarak kullanılmakta 
olan SCADA sistemimiz 
genişletilerek 2016 yılı içerisinde 
sorumluk sahamızda bulunan 4 
ilde (Van, Bitlis, Muş ve Hakkari) 
gerekli görülen noktalara 
kurulumu yapılarak aktif olarak 
kullanılacaktır.

“35 noktada aktif olarak kullanılmakta olan sCADA sistemimiz genişletilerek 2o16 yılı 
içerisinde sorumluk sahamızda bulunan 4 ilde (Van, Bitlis, muş ve Hakkari) gerekli 
görülen noktalara kurulumu yapılarak aktif olarak kullanılacaktır.”

sCADA WeB tABANlı eNerjİ otomAsyoNu

2015 yılı sonunda faaliyete geçen 
Çözüm Merkezimiz, halihazırda 
deneme aşamasında olup sadece 
Van ilindeki müşterilerimize 25 
personelle hizmet vermektedir. 
Deneme sürecinin 2016 yılının 
ilk yarısında bitmesine müteakip 
sorumluluğumuzda bulunan 
Bitlis, Muş ve Hakkari illeri 
için de Çözüm Merkezimiz 
hizmet vermeye başlayacaktır. 

Çözüm Merkezimizin kullandığı 
CRM (Customer Relationship 
Management) uygulaması 
sayesinde gelen çağrılar 
ilgili birimlere yönlendirilerek 
müdahale süresi kısalmaktadır. 
Coğrafi Bilgi Sisteminin CRM 
uygulmasına entegre olmasıyla 
birlikte müşteri taleplerine 
en kısa sürede müdahale 
edilebilecektir. 

ÇÖzüm merKezİ
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KurumsAl sosyAl sorumluluK

Hizmet bölgemizde 
yer alan Van, Bitlis, 
Muş ve Hakkari illeri; 
TÜİK verilerine göre 
ülkemizin sosyo-
ekonomik gelişmişlik 
sıralamasının 
sonlarında yer 
almaktadır. Kurumsal 
sosyal sorumluluk 
projelerimizin 
temelinde 
bu sıralamayı 
değiştirebilmek 
ve bölgemizin 
sürdürülebilir gelişimini 
sağlamak yer 
almaktadır. 

Bölge ekonomisine katkı 
sağlayacağını düşündüğümüz 
projelerde, yerel yönetimlerle ve 
öncü sivil toplum kuruluşlarıyla 
ortak hareket etmekteyiz. Bu 
bağlamda Van ilinde düzenlenen 
ve bölgemize komşu olan 
ülkelerden gelen turistlerin yoğun 
ilgi gösterdiği VAN SHOPPİNG 
FEST’in ana destekçisi olduk. 
Ekonomide canlılığın sağlandığı, 
sokakların renklendiği ve 
sosyal hayatın hareketlendiği 
festival boyunca şehrimizin 
çehresinde olumlu değişimler 
gözlemlenmiştir. 

Kahvaltısı ile meşhur olan Van 
ilimizin Guinness Rekorlar 
kitabına giren ve 51.793 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen “Dünyanın 
En Kalabalık Kahvaltı Sofrası” 
organizasyonun sponsoru 
olduk. Ekonominin canlanmasını 
ve bölgemizin başarılarla 

anılmasını sağlayacak benzer 
organizasyonlarda yer almaya 
devam edeceğiz.

“Kahvaltısı ile meşhur 

olan Van ilimizin 

Guinness rekorlar 

kitabına giren ve 51.793 

kişinin katılımıyla 

gerçekleşen “Dünyanın 

en Kalabalık Kahvaltı 

sofrası” organizasyonun 

sponsoru olduk.”

11o



Aydınlık geleceğimizin teminatı 
olarak gördüğümüz öğrencilere 
ayrı bir önem vermekte olan 
Şirketimiz, özellikle köy ve 
mezra okullarına her ay eğitim 
materyali desteği sağlamakta 
olup teknik liselere de ihtiyaç 
duydukları malzeme tedarikini 
sağlamaktadır. Teknik liselerde 
eğitim kalitesinin artması 
nitelikli işgücünün sektöre 
kazandırılması anlamına 
geldiğini düşündüğümüz için 
lise öğrencilerinin eğitimlerini 
önemsemekteyiz. Çaldıran 
Zahide Mehmet Salih Tamince 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi kız futbol takımının 
ihtiyaç duyduğu antrenman 
malzemeleri Şirketimiz tarafından 
tedarik edilerek öğrencilerimizin 
başarılarına destek olunmuştur.  

Yapılan bu çalışmalar 
kamuoyunda da büyük 

takdir görmekte olup Yerel 
Yönetimlerden ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarından Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projelerimize paydaş 
olmak için gelen talepler her 
geçen gün artmaktadır.   

Manevi değerlerde de halkımızla 
birlikte olmak amacıyla projeler 
hayata geçirdik. Bu bağlamda 
hizmet bölgemizde bulunan 
illerde yaklaşık 20.000 kişiyi 
iftar sofralarımızda ağırladık. 
Gelenekselleşen aşure günü 
etkinliklerimizde binlerce kişiye 
ikramda bulunduk. 

Şirket faaliyetlerimizin 
tamamının ana fi krini oluşturan 
ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projelerimizin çıkış noktası olan 
Enerjiniz, enerjimizdir mottosu 
gereği, halkımıza pozitif avantaj 
sağlayacak tüm projelerde 
bölgemizin enerjisi olmaya devam 
edeceğiz. 

“yapılan bu çalışmalar kamuoyunda da büyük takdir görmekte olup yerel 
yönetimlerden ve sivil toplum Kuruluşlarından Kurumsal sosyal sorumluluk 
Projelerimize paydaş olmak için gelen talepler her geçen gün artmaktadır.”
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yeDAŞ, ‘İNoVAsyoN’ HeDeFlİ ProjelerİNe 
Ar-Ge oFİslerİ’NDe ‘HAyAt Verİyor’

Rekabetçi koşullarda 
‘sürdürülebilir’ başarının sırrını 
Ar-Ge çalışmalarına verilen 
öneme bağlayan YEDAŞ, 
ODTÜ Teknokent’te ve OMÜ 
Teknopark’ta Ar-Ge Ofi si kurdu. 
Operasyonel mükemmellik 
alanında Avrupa’nın ilk 10 
şirketi arasında olmak vizyonu 
doğrultusunda ‘Teknolojik 
Yatırımlarını’ hızlı bir şekilde 
sistemine entegre eden 
YEDAŞ, “Teknolojik Yatırımlarını” 
‘İnovasyon’ başlığı altında 
gerçekleştiriyor, tüm çalışmalarına 
sürdürülebilir, kaliteli enerji ve 
kesintisiz hizmet misyonunu 
amaçlıyor.”

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya 
ve Sinop illerinde müşterilerine 
kaliteli ve kesintisiz elektrik 
enerjisi dağıtımı hizmeti sunmayı 

amaçlayan YEDAŞ, Avrupa 
standartlarındaki teknolojiyi tüm 
iş süreçlerine entegre ederek, 
hem hizmet kalitesini iyileştiriyor 
ve hem de müşteri memnuniyeti 
için proaktif bir yaklaşım sergiliyor. 
İnovasyon başlığı altında 
yürüttüğü tüm çalışmalarda 
hedefi ni sürdürülebilir, kaliteli 
enerji ve kesintisiz hizmet olarak 
lanse eden YEDAŞ, Ankara ODTÜ 
Teknokent ve Samsun OMÜ 
Teknopark’ta kurduğu Ar-Ge 
Ofi sleri ile teknolojik yatırımlarını 
İnovasyon başlığı altında 
yürütüyor. 

KABİNLER KONTROL VE 
KUMANDA EDİLECEK

ODTÜ Teknokent ve OMÜ 
Teknopark Ofi si’nde çalışan uzman 
mühendislerince hazırlanan 
ve kırsalda elektrik dağıtım 

kabinlerini kontrol ve kumanda 
edebilecek olan Smart FEEDER 
Sistemi’ni geliştirdiklerini belirten 
YEDAŞ’ta, İlk etapta pilot bölge 
seçilen Samsun’da enerji dağıtımı 
yapan kabinlerin kontrolü başarılı 
bir şekilde sağlanmış ve kısa 
süre içerisinde tüm kabinlere 
uygulamaya alınacağı belirtilmiştir. 
Kurulan bu sistem ile şebekenin 
yönetimini detaylı ve kırılımlı 
olarak yapabilecektir. 

“yeDAŞ, Ankara oDtü teknokent ve samsun omü teknopark'ta kurduğu 
Ar-Ge ofisleri ile teknolojik yatırımlarını İnovasyon başlığı altında yürütüyor.”

“sürdürülebilir 
başarının sırrı, 

Ar-Ge 
çalışmalarında.”
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İNoVAsyoN HeDeFlİ Projeler yeDAŞ’tA 
HAyAt Buluyor

Yapılan açıklamada, YEDAŞ’ın, 
rekabetçi koşullarda 
sürdürülebilir başarının sırrını, 
Ar-Ge çalışmalarına verilen 
öneme bağladığı belirtilerek, 
Türkiye’nin bilim, teknoloji 
ve sanayide fark oluşturma 
yeteneğinin geliştirilmesine 
katkıda bulunacak inovasyon 
hedefl i projeler üretiyoruz.  
Örnek olarak Sokak Aydınlatma 
Kontrol Sistemi ve Sekonder 
Koruma İzleme Sistemi Projeleri’ni 
hazırladık. Sokak Aydınlatma 
Kontrol Sistemi projesi ile tüm 
sokak aydınlatma armatürlerini 
uzaktan yönetme imkanı 
sağlayabileceğiz. Aydınlatma 
direklerindeki armatürlerin 
değiştirilmesine gerek kalmadan 
mevcut armatürler üzerinden 
de bu sistemi kullanılabiliyoruz. 

‘GIS Destekli Entegre Kontrol Ara 
Yüzleri’ ile online takip edilebilir 
ve web tabanlı yazılım ile uzak 
mesafelerden de armatürler 
izlenebiliyor. Uzak mesafelerdeki 
sekonder koruma teçhizatının 
izlenmesi ve yönetilmesini 
sağlayan ‘Sekonder Koruma 
İzleme Sistemi’ ile arıza 

durumunda, arızalanan bölgenin 
tespiti, alternatif enerji tedarik 
noktasının önerilmesi, müdahale 
log kaydının tutulması ve 
kesinti süresinin hesaplanması 
gibi oldukça kritik işlemleri 
gerçekleştirilebilecek bir sistemi 
projelendirdik” denildi. 

taşı olan teknolojik sistemleri 
devreye aldık ve 2016 yılından 
itibaren hedefi miz bu sistemleri 
birbirine entegre ederek, ‘Akıllı 
Şebeke Fazını’ tamamlamak. 
Akıllı şebekeye geçişin 
dünya üzerindeki en yüksek 
standartlarda gerçekleşmesi 
için USTDA destekli Akıllı Şebeke 
Fizibilite Projesi büyük önem 
taşımaktadır” açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ileri düzeyde ‘Smart 
Grid’ kullanıcısı olarak lanse 
edilen YEDAŞ’ın Akıllı Şebeke 
Fizibilite Projesi’ni 555.000 
USD’lık hibe sözleşmesi ile 
destekleyen Amerikan Ticaret 
ve Kalkınma Ajansı’nın (USTDA), 
yeni projelere imza atmak için 
YEDAŞ’la masaya oturduğunu 
belirten Şirket, teknolojiye 
vermiş oldukları önemin 
bugün YEDAŞ’ın başarısındaki 

en kritik anahtar olduğunun 
altını çizdi.  YEDAŞ tarafından; 
“Sahadaki şebekeyi misafi ri 
olduğumuz şu dünyada, gelecek 
kuşakların yaşam hakkına 
saygı duyarak, çok müdahale 
etmeden, ekolojik dengeyi 
korumayı amaçlayarak, ‘Akıllı’ 
olarak güçlendiriyoruz. SCADA/
DMS, SAP-ISU, GIS ve AMR gibi 
operasyonel mükemmelikte ve 
müşteri memnuniyetinde kilit 

“teknolojiye verdiği önem bugün yeDAŞ'ın başarısındaki en kritik anahtar oldu.”

2o16 yılıNDA AKıllı ŞeBeKe FAzıNı tAmAmlAyACAğız
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KurumsAl İŞ süreÇlerİNDe  
yeDAŞ & sAP PAyDAŞlığı

Almanya’nın dev yazılım firması 
SAP, kurumsal kaynak planlama 
ve sektöre özel yazılımları ile 
YEDAŞ’ın büyük paydaşları 
arasında yer alıyor.

Avrupa standartlarında teknolojik 
bir altyapıya sahip olan YEDAŞ’ın 
bilgi teknolojileri, insan kaynakları 
süreçleri ve kurumsal iletişim 

uzmanlarından oluşan heyet, 
YEDAŞ’ın kurumsal mükemmellik 
alanındaki en büyük çözüm 
ortaklarından biri olan SAP’nin, 
Almanya’nın Walldorf kentinde yer 
alan Görev Komuta Merkezi (MCC) 
ve İnovasyon Kontrol Merkezi’ni 
(ICC) ziyaret etti. Şirketlerin 
kurumsal uygulamalarına 
yazılım ve teknolojik çözümler 

sunan SAP’inin Merkez Başkanı 
Julia Segnitz, ICC Başkanı Dr. 
Marcus-Alexander Funke ve 
Güney Avrupa Aktif Destek Birimi 
Başkanı Eric Sammler tarafından 
iş süreçleri hakkında bilgi alan 
heyet, Komuta Merkezi’nde 
‘kritik destek’ verilmekte olan bir 
SAP müşterisini canlı olarak dev 
ekranlardan izledi.

“yeDAŞ’ın bilgi teknolojileri, insan kaynakları süreçleri ve kurumsal iletişim 
uzmanlarından oluşan heyet, yeDAŞ’ın kurumsal mükemmellik alanındaki en büyük 
çözüm ortaklarından biri olan sAP’nin, Almanya’nın Walldorf kentinde yer alan Görev 
Komuta merkezi (mCC) ve İnovasyon Kontrol merkezi’ni (ıCC) ziyaret etti.”
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“yeDAŞ’ıN sAP İle olAN İŞBİrlİğİNİ tAKDİrle 
KArŞılıyoruz”

YEDAŞ heyetine ziyaretlerinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
ifade eden ve hizmetleriyle ilgili 
detaylı bir sunum yapan Merkez 
Başkanı Julia Segnitz, YEDAŞ’ın 
daha önce yapmış olduğu projeleri 
yakından izlediğini belirterek, “SAP 
tarafından geliştirilen kurumsal 
kaynak planlama ve sektöre 
özel yazılımların YEDAŞ’ın çok 
kısa sürede sistemine başarıyla 
entegre edildiğini biliyorum, bu 
çalışma içerisinde yer alan tüm 
uzmanları takdir ediyorum” dedi.

Komuta Merkezi Odası’nda 
kritik destek verilmekte olan bir 
SAP müşterisiyle ilgili yapılan 
işi canlı olarak dev ekranlardan 
izleten Segnitz, “Bu merkezden 
tüm dünyadaki müşterilerimize 
kesintisiz video konferans 

aracılığıyla uzaktan destek ve 
ilkyardım sunuyoruz. Müşteri 
sistem ve haberleşme altyapıları, 
müşterinin olası darboğazlara 

düşmesi veya sistem 
kilitlenmelerine karşı anında 
müdahale ediyor, sistemi kontrol 
altına alıyoruz” diye konuştu.

SAP ile 2014 yılında ‘kurumsal iş süreçlerini mükemmelleştirmek’ amacıyla protokol imzalayan YEDAŞ’ın, 
Türkiye’de GIS (Coğrafi  Bilgi Sistemi), AMR (Uzaktan Okuma sistemi), IS-U(Müşteri Hizmetleri Yönetimi), 
Talep-Tahmin yazılımı, Enerji Analizörleri, Hukuk/İcra Takip Yönetimi Sistemlerini SAP sistemine entegre edip, 
en üst düzeyde kullanabilen ilk elektrik dağıtım şirketi olduğuna dikkat çekildi. 

“yeDAŞ, sAP ile 2o14 yılında ‘kurumsal iş süreçlerini mükemmelleştirmek’ 
amacıyla protokol imzaladı”

yeDAŞ 
KurumsAl İŞ 
süreÇlerİNİ sAP İle 
müKemmelleŞtİrDİ
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Çalışanlarına sürekli kişisel ve 
mesleki eğitimler veren YEDAŞ, 
müşterilerin ilk yüzü olan 186 Nolu 
Elektrik Arıza Hattı’nın müşteri 
temsilcilerini şirket kültürü ve 
stratejilerine uyumlu bir dizi eğitim 
programından geçirdi. 

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya 
ve Sinop İl ve İlçelerinde 
müşterilerine kaliteli ve kesintisiz 
elektrik enerjisi dağıtımı 
gerçekleştirmek amacıyla Avrupa 
standartlarındaki son teknolojiyi 
altyapısına entegre eden 
YEDAŞ, ‘Sürdürülebilir Müşteri 
Memnuniyeti’ için eğitimlerine 
ara vermeden devam ediyor. 
Şirketin, 2019 yılında kurumsal 
ve operasyonel mükemmellik 
alanında Avrupa’nın ilk 10 
şirketi arasında olmak vizyonu 
doğrultusunda hazırladığı 
‘Yönetim Stratejileri’ arasında yer 
alan ve mükemmellik anlayışının 
olmazsa olmazı olarak görülen 
müşteri memnuniyetini kusursuz 
bir şekilde sağlamak isteyen 
YEDAŞ, sorumluluk bölgesindeki 
müşterilerin ilk temas noktası olan 

186 Nolu Elektrik Arıza Hattı’nın 
müşteri temsilcilerini, şirket 
kültürü ve stratejilerine uyumlu bir 
dizi eğitim programından geçirdi.

HEM EĞİTİM ALDILAR HEM 
MOTİVE OLDULAR

Alanlarında uzman eğitimcilerle, 
çalışanlarının kişisel ve mesleki 
gelişimlerine sürekli katkı sağlayan 
YEDAŞ, Çağrı Merkezi çalışanlarına 
‘Telefonda Etkili İletişim’, 
‘Diksiyon ve Çağrı Mükemmelliği’ 
ve ‘İş Hayatında Motivasyon’ 
konulu iç ve dış eğitimler verdi. 
İletişim, takımdaşlık ve hizmette 
mükemmellik yetkinliklerini 
geliştirmek üzere hazırlanan 
eğitimler iki hafta sürdü. Çağrı 
Merkezi ekipleri, çeşitli eğitici 
oyunlarla eğlenceli anlar 
yaşadı. “Sürdürülebilir Müşteri 
Memnuniyeti için 7 gün 24 saat 
çağrı cevaplayan ve müşterilerin 
ilk muhatabı olan 186 Nolu Elektrik 
Arıza Hattı’nın müşteri temsilcileri, 
moral ve motivasyonlarını 
artırmaya yönelik, kişisel ve 
mesleki gelişimlerine katkı 
sağlayacak eğitimlerden geçtiler.

EĞİTİMLER YEDAŞ 
ÇÖZÜM ORTAKLARINI DA 
KAPSAYACAK

YEDAŞ’ın “Müşterileriyle kontrollü 
ve kaliteli iletişim kurmak için 
hazırladığı eğitimler çözüm 
ortağı fi rma çalışanlarını da 
kapsayacak şekilde devam 
edecektir.  Amaç, hizmet kalitesini 
iyileştirmek, ‘Sürdürülebilir Müşteri 
Memnuniyeti’ sağlamak”. Eğitim 
süreçleri hakkında bilgi veren 
eğitmenler, “İki hafta süresince 
çalışanlar, telefonda müşterilerle 
nasıl iletişim kurmalı, sorunlarını 
nasıl çözümlemeli, zor insanlarla 
başa çıkmayı, takım olarak etkin 
hareket etme yöntemleri ve takım 
bilinci oluşturma, diksiyon gibi 
birçok farklı alanlarda eğitimler 
aldılar.” dedi.

‘KAlİtelİ Hİzmet, memNuN müŞterİ’ yeDAŞ’ıN 
müKemmellİK ANlAyıŞıDır

“yeDAŞ, 2o19 yılında kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanında Avrupa’nın ilk 
1o şirketi arasında olmayı hedefliyor.”

“‘sürdürülebilir 

müşteri memnuniyeti 

için eğitimler devam 

edecek”

116



YEDAŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle bayan çalışanlarını 
Samsun’da bir araya getirdi.

“KADIN İSTİHDAMINI 
ARTIRMALIYIZ”

YEDAŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle bayan çalışanlarını 
Samsun’da bir araya getirdi, 
kültür ve sanat dolu etkinliklerle 
hoşça vakit geçirmelerini sağladı. 
Toplumun temelini aile, ailenin 
temeli de kadınlar oluşturur. 
Kadınların toplumun her alanında 
olduğu gibi iş dünyasında görmek, 
kadınlarımızın nice başarılara imza 
atması bizler için gurur kaynağı 
olmalıdır. Şirket bünyesinde şu 
anda 267 kadın çalışanı olan 
YEDAŞ kadın istihdam sayısını 
sürekli artırmayı amaçlıyor. 

5 İLDEKİ BAYANLAR 
SAMSUN’A GELDİ

Özel gün ve anlamlı günlerde 
çalışanlarını düzenlediği özel 
etkinliklerle buluşturmayı ‘aidiyet 
duygusu’ ve şirketine olan 
‘bağlılığını’ güçlendirmek adına 
oldukça önemli gören YEDAŞ, 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle Samsun, Ordu, Amasya, 
Çorum, Sinop il ve ilçelerindeki 
bayan çalışanlarını Samsun’da bir 
araya getirdi. Sabah saatlerinde 
illerinden hareket ederek 
Samsun’a gelen bayan çalışanlar, 
çeşitli etkinliklerle hoşça vakit 
geçirdiği Samsun’dan mutlu 
ayrıldı. 

ANADOLU KADINLARI 
SAHNELENDİ

Önce öğlen yemeğinde buluşan 
kadın çalışanlar, daha sonra 
etkinliklerin düzenlendiği Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Atakum 
Sanat Merkezi’nde Samsunlu 
Yazar-Şair Kenan Koç ile söyleşiye 
katıldı. Yazar Koç’a ‘Asılı Kaldım 
Gözlerinde’ ve ‘Çığlıkların Valsi’ 
adlı kitaplarını imzalatan bayanlar, 
Samsun Düşevi Tiyatro Grubu 
tarafından sahnelenen ‘Anadolu 
Kadınları’ tiyatro oyununu izledi. 
Oldukça keyifl i ve sohbet dolu bir 
gün yaşayan bayanlara, etkinliğin 
sonunda özel vazolara konulmuş 
kırmızı karanfi l ve çikolata hediye 
edildi. 

“yeDAŞ, 8 mart Dünya Kadınlar 

Günü nedeniyle samsun, ordu, 

Amasya, Çorum, sinop il ve 

ilçelerindeki bayan çalışanlarını 

samsun’da bir araya getirdi.”

yeDAŞ, KADıN ÇAlıŞANlArıNı uNutmADı

“Şu anda 267 kadın çalışanıyla yeDAŞ kadın istihdam sayısını sürekli artırmayı amaçlıyor.” 
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eNerjİ Dolu Ve sürDürüleBİlİr GeleCeK İÇİN 
‘HAyDİ eNerjİ tAsArruFuNA!’

YEDAŞ, 1. Çocuk Kitap 
Günleri’nde ilköğretim çağındaki 
öğrencilerle buluştu, en kıymetli 
enerji kaynağının ‘Enerji 
Tasarrufu’ olduğuna dikkat 
çekti.  YEDAŞ’tan “Çocuklarımız 
için hazırladığımız gelecekteki 
dünyayı daha enerjik, daha 
sağlıklı , daha çevreci ve daha 
sürdürülebilir hale getirmek için 
‘haydi enerji tasarrufuna’ diyoruz” 
mesajı iletildi.

Bir Bölgesel Sürdürülebilir 
Kalkanıma Hareketi temasıyla 
olgunlaştırdığı Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projeleri ile Karadeniz 
insanının eşsiz enerjisini arkasına 
alan ve kurumsal mükemmellik 
alanında birçok ödülün sahibi 
olan YEDAŞ, Enerjimi Doğru 
Kullanıyorum Projesi kapsamında 
Canik Belediyesi ve Lovelet 
Alışveriş Merkezi ile paydaşlık 
örneği sergiledi.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ 
‘ENERJİ TAKIMI KİTAPÇIĞI’

1. Çocuk Kitap Günleri’nde 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin 
büyük ilgi gösterdiği YEDAŞ’ın 
kitap standında Samsun, Ordu, 
Çorum, Amasya ve Sinop 
illerindeki çalışanlarının topladığı 
çeşitli kitaplar ve “Enerjimi 
Doğru Kullanıyorum” projesi 
kapsamında hazırlanan enerji 
verimliliğini anlatan ‘Enerji 
Takımı Kitapçığı’ ücretsiz olarak 
öğrencilere dağıtıldı. YEDAŞ 
standını ziyaret ederek çiçek 
takdim eden Canik Belediye 
Başkanı Osman Genç, YEDAŞ’ın 
bu anlamlı etkinliği sosyal 
sorumluluk olarak görmesinden 
ve desteklemesinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “YEDAŞ’a teşekkür 
ediyorum” dedi. 

“Dünyayı daha enerjik, daha 
sağlıklı, daha çevreci ve daha 
sürdürülebilir hale getirmek için 
‘haydi enerji tasarrufuna’ diyoruz!”

“enerji 

verimliliğini 

anlatan ‘enerji 

takımı Kitapçığı’ 

ücretsiz olarak 

öğrencilere 

dağıtıldı.”
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GELECEK KUŞAKLARIN 
YAŞAM HAKKINA SAYGI 
DUYUYORUZ

Öğrencilere yönelik hazırlanan 
tüm sosyal sorumluluk 
projelerinde her zaman 
yer almaya çalışan YEDAŞ, 
Projelerinin ana teması misafi ri 
olduğumuz dünyada, gelecek 
kuşakların yaşam haklarına 
saygı duymayı, çok müdahale 
etmeden, her daim ekolojik 
dengeyi korumayı amaçlamaktır. 
En kıymetli enerji kaynağının 
‘Enerji Tasarrufu’ olduğuna 
dikkat YEDAŞ, “Bu dünyanın 
geleceği çocuklara bir mesajımız 
var. YEDAŞ’ın bir rüyası var. 
Her alanda en kıymetli enerji 
kaynağının aslında enerji 
tasarrufu ile ortaya çıkacağına 
vurgu yapıyoruz. Amacımız, 
yaşanabilir temiz toplum, temiz 
çevre” mesajını verdi.

DÜNYA ENERJİ TAKIMI 
ŞAMPİYONU OLALIM

2012 yılında başlayan ve devam 
eden Enerjimi Doğru Kullanıyorum 
Projesi’ni sürdürülebilir bir şekilde 
KSS takviminde işleyen YEDAŞ, 
“Çocuklarımız için ‘Enerji Takımı’ 
kurduk. Enerji Takımı adlı web 
sitesi ve enerji verimliliğini anlatan 
kitapçıklar hazırladık. Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden onayını aldık ve 
yıl içerisinde eğitimlerle birlikte 
okullarda dağıtımını yapacağız. 
Çocuklarımız için hazırladığımız 
www.yedasenerjitakimi.com 
adlı web sitesinden ‘tasarruf’ 
anlamında yapılması gerekenler 
adım adım takip edilebilir. 
Önce tasarrufa çocuklarımız 
başlayacak, sonrasında ‘Enerji 
Takımı’na her gün bir üye bulacak. 
Amacımız tüm arkadaşlarımızı 
Enerji Takımı’na üye yapmak 
ve dünyayı enerji takımı olarak 

yeniden tanımlamak. ‘Dünya Enerji 
Takımı Şampiyonu’ olmak. Değerli 
çocuklarımızın olan gelecekteki 
dünyanın daha enerjik, daha 
sağlıklı ve çevreci, daha 
sürdürülebilir hale getirmek için 
‘haydi enerji tasarrufuna’ diyoruz” 
şeklinde aktarıldı. 

“yeDAŞ’ın bir rüyası var. Her alanda en kıymetli enerji kaynağının aslında enerji 
tasarrufu ile ortaya çıkacağına vurgu yapıyoruz. Amacımız, yaşanabilir temiz 
toplum, temiz çevre.”

“Çocuklarımız için 

hazırladığımız www.

yedasenerjitakimi.com 

adlı web sitesinden 

‘tasarruf’ anlamında 

yapılması gerekenler 

adım adım takip 

edilebilir.”
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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



ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info

@ www.ekesinti.info
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