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EDiTÖRLER’DEN

Enerji 
hayatın 
olmazsa 
olmazı... 

Her şey enerjiyle başlıyor ve 
yaşamın her alanına yayılıyor. 
İnsanın olduğu yerde enerji 
günlük hayatımızdan  iş hayatına, 
gündelik yaşamdan  üretime, 
sanata, barınmaya, ısınmaya, 
ulaşıma, sağlığa, eğitime ve 
bunlar gibi oldukça hayati olan 
alanlara dokunuyor.

Enerjinin üretiminden öte 
dağıtımı da aynı öneme sahip. 
Vücut damarları gibi çalışan enerji 
dağıtım kanalları ulaştığı her yere 
can veriyor. Elektriksiz, enerjisiz 
bir yaşam hayal edebiliyor 
musunuz? Enerji yoksa hayat 
duruyor…

Hayatın önemli temelini oluşturan 
21 elektrik dağıtım şirketi 
birbirleriyle de aynı güçte bir 
iletişim ağında olmalı. Çünkü her 

> Soldan Sağa; 
Yusuf Ziya YÜCE (Uludağ EDAŞ), Lale YILMAZ (ELDER), Tolga İKİZ (Dicle EDAŞ), Elvan YAZICI ( ADM-GDZ Elektrik Dağıtım Şirketleri ), Göktürk DEMİREL ( Enerjisa Elektrik Dağıtım Şirketleri )

biri yaşamın enerjisini sağlıyor ve 
karanlığa ışık tutuyor. Biz de Işığın 
İzi ekibi olarak sizlerle bir köprü 
kurmak istedik. Yaptığımız tüm 
çalışmalar ve projelerimizi sizlerle 
paylaşmak bizim için çok önemli. 
Daha iyi bir hizmet için verilen 
tüm emeği, sizlere sunmak ise 
görevlerimizden biri.

Işığın İzi, dağıtım şirketlerinin 
iletişim halinde olması, insana ve 
ülkemize daha faydalı ve kaliteli 
bir hizmet verebilmesi, ekonomik 
performansın yükseltilmesi 
için bin bir emekle hazırlandı. 
Kusursuz bir hizmetin iletişim 
kanalından geçtiğini bildiğimiz 
için Işığın İzi ekibi olarak sizleri 
enerji dünyasında bir yolculuğa 
çıkarmak istedik. 

Okurken keyif almanız dileğiyle…
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BAŞKAN’DAN Nihat ÖZDEMİR / ELDER Yönetim Kurulu Başkanı

Elektrik hayat verir…

Türkiye’ye elektrik sağlayan 
şirketlerin oluşturduğu bir 
dernek olarak ELDER, ‘insana’ 
önem vermekte. İşimizin insan 
olduğunun bilincinde büyük 
sorumlulukla çalışıyoruz. 
Ülkemizin elektrik ihtiyacını 
karşılamak için yatırımlar yapan, 
çalışan, projeler üreten dağıtım 
şirketlerimizin kendilerini 
anlattıkları ve kendilerine ait 
bir mecra olan Işığın İzi’nde; 
çalışmalarımızı, yeniliklerimizi ve 
inovasyonlarımızı anlatmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.

Sektörümüzün hayati bir gerçeği 
bulunuyor. Elektrik insanlar için, 
kurumlar içi, medeniyet için 
vazgeçilmez bir öneme sahip. 

Yaşamın olduğu her yerde 
elektrik, elektriğin olduğu her 
yerde yaşam var. Kısaca elektrik 
medeniyete hayat veriyor. Bu da 
biz dağıtım sektöründekilerin 
sorumluluğunu kat ve kat 
arttırıyor. İşimizin öneminin ve 
hayati değerinin farkında olarak 
çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz; 
ülkemiz aydınlanıyor, sanayi 
işliyor, hastaneler, okullar, iş 
yerleri durmuyor. Ülkeye enerji 
sunuyor olmanın sorumluluğu 
kadar gururunu da yaşıyoruz.

Yaptığımız işin önemi kadar 
sektörümüze ve kamuoyuna 
yönelik iletişim çalışmalarının 
yapılması da çok önemli. Hem 
sağladığımız faydayı anlatmak 
hem de geri bildirim almak adına 

iletişim bizim için vazgeçilmez 
bir kavram. Bu nedenle Işığın İzi 
kendimizi anlatmak adına önemli 
bir göreve sahip. 

Dağıtım sektöründeki 
gelişmeler, dünyada 
ve ülkemizde olanları, 
şirketlerin yatırım, Ar-Ge, 
iletişim, sosyal sorumluluk 
ve müşteri ilişkileri 
projeleri gibi faaliyetleri 
takip edebileceğiniz 
dergimiz, elektriğin hayati 
önemini anlatmaya devam 
edecek.  İyi okumalar 
dilerim…
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Metin KİLCİ / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, ELDER’in Işığın İzi 
Dergisi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Müsteşar Kilci, enerji sektörüne 
yatırımcı girişlerini kolaylaştıracak düzenlemeleri hazırladıklarını belirtti. 

“ENERJİ PİYASASINA 
GİRİŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Metin Kilci, 
seçim sonrasında 
yapılacak düzenlemeler 
ile enerji piyasasına 
yatırımcı girişlerini 
kolaylaştıracaklarını 
söyledi. Işığın İzi 
Dergisi’ne önemli 
açıklamalarda bulunan 
Metin Kilci, elektrik 
piyasasına ilişkin 
düzenlemeleri de hayata 
geçireceklerini bildirdi 
ve Işığın İzi Dergisi’nin 
sorularını yanıtladı.

- Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de 
enerji sektöründe özellikle elektrik 
odaklı görüntü sizce nedir?

Ülkemizde elektrik tüketimindeki 
artış büyümenin de üzerinde bir 
seyir gösteriyor. Diğer taraftan 
ortalama elektrik tüketimimizin 
Avrupa ve OECD ortalamasının 
gerisinde olmasından dolayı da 
elektrik tüketiminin artışı oldukça 
önemli boyutlarda. Geçtiğimiz 
yıllarda bunu çok iyi test ettik, 
ancak geçtiğimiz yıllarda yılda 
ortalama 5 bin Mw kurulu 
kapasitenin artırılmasından dolayı 
büyük ölçüde sıkıntı yaşamadık. 
Zaman zaman pik dönemlerde 
ciddi darboğazlar yaşadık. Bu 
darboğazları tüketicilerimize ve 
sanayicilerimize yansıtmamak 
noktasındayız. 

Dünyanın kritik 
sektörlerinin 
başında gelen enerji, 
yatırımcıların da 
gözde alanlarından 
biri olma özelliğini 
sürdürüyor. Dünyada 
enerji sektörünü 
düzenleyen kurumlar, 
yatırımcıların sektöre 
girişlerini kolaylaştıracak 
düzenlemeleri 
sağlıyorlar. Türkiye’de 
ise bürokrasi yaratan 
düzenlemeler mercek 
altına alınıyor. Enerji ve 



Rekor tüketimleri yaşadığımız 
dönemler oldu. Fakat içinde 
bulunduğumuz yılda büyümenin 
yavaşlamasının, elektrik 
tüketimine de etkisini gösterdiğini 
gözlemliyoruz. Bu durum bizim 
sadece uzun dönemli elektrik 
talebi artış tahminlerimizi biraz 
geciktiriyor. Örneğin 2015 yılı 
sonuna doğru yaşayacağımız arz 
talep dengesi konfi gürasyonunu 
belki de 2016- 2017 yılında 
yaşıyor olacağız. Dolayısıyla 
ülkemizin elektrik tüketim 
talebi artıyor, yatırımların da 
buna hızla cevap vermesi lazım. 
Ortalama elektrik tüketimimizin 
Avrupa ve OECD ortalamasının 
gerisinde olmasından dolayı da 
elektrik tüketiminin artışı oldukça 
önemli boyutlarda. Bizim 2020 
için öngördüğümüz arz talep 
dengesini belki 2021 - 2022 
olarak yeniden revize etmemiz 
gerekse bile kapasitemizin bugün 
öngördüğümüz 75 bin Mw’lardan  
100 - 120 bin Mw çıkması 
hepimizce malum.

- Kurulu gücün artması, enerjiye 
yeni yatırımlar yapılması, serbest 
piyasaya geçiş süreçlerinde 
bizleri bekleyen yeni gelişmeler 
neler olacak? Serbest Piyasa 
ağırlığı daha da artar mı?

Elbette artar. Zaten 2000’li 
yılların başından bugüne kadar 
geldiğimiz noktada gerek dağıtım 
özelleştirmeleri, gerek üretim 
özelleştirmeleri, gerekse özel 
sektörün yaptığı yatırımlarla 
üretimdeki kamu payı ciddi ölçüde 
azaldı.  Ancak elektriğin yüzde 40-
45’ini üretebiliyoruz, diğer kalanını 
özel sektör üretiyor. Dağıtım 
kanadında ise tamamen özel 
sektör rol alıyor. 

Önümüzdeki dönemde hem 
yatırımların beklediğimiz düzeyde 
arttırılabilmesi için hem de mevcut 
piyasanın daha iyi çalışabilmesi için 
serbest piyasa kuralları olmazsa 
olmazlardan bir tanesi. Bunun için 
yapılması gereken düzenlemeler 
elbette var. Bunlardan bir tanesi de 
EPİAŞ düzenlemesi. 
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“TÜKETİM TALEBİNE YATIRIM hIZLA CEVAP VERMELİ” 

Büyümenin 
yavaşlamasının 

elektrik 
tüketimine 
de etkisini 

gösterdiğini 
gözlemliyoruz. Bu 
durum bizim uzun 
dönemli elektrik 

talebi artış 
tahminlerimizi 

biraz geciktiriyor.

Serbest piyasa kurallarının olmazsa olmazlardan biri olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, 
Işığın İzi Dergisi’nin sorularını yanıtladı,
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- EPİAŞ’ın bu yeni öngördüğünüz 
serbest piyasadaki rolü 
hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?

EPİAŞ düzenlemesiyle bizim 
arzuladığımız öngörülebilir 
bir fiyat mekanizmasının 
yatırımcıya sinyal niteliği 
taşımasının oluşturulmasıydı. 
EPİAŞ’ın kuruluşu biraz zaman 
aldı, tam işlevsel hale gelmesi 
de biraz zaman alacak. Birçok 
altyapı ihtiyacı söz konusu. 
EPİAŞ, kurulup tam işlevsel hale 
geldikten sonra hem yatırımcı, 
hem de tüketici için önemli 

bir işlevsellik kazanacaktır.  
Öngörülebilir bir fiyatın 
oluşacağını tahmin ediyoruz. 
Bunun yerli ve yabancı elektrik 
yatırımcısı için de güvenli bir 
kıyaslama (benchmark) olacağını 
düşünüyoruz. 

Serbestleşme sürecimizin 
en önemli aşamalarından 
bir tanesi EPİAŞ’ın işlevsellik 
kazanması. Bunun yanında 
yatırım dönemindeki kuralların 
daha serbestleşmesi konusunda 
atılması gereken adımlar var. 
Gerek yenilenebilir yatırımlarda 
gerekse diğer geleneksel 
yatırımların önünde birçok 
kurallar var. Bunların çoğu 
yatırımcılar tarafından engelleyici 
olarak görülüyor. Haklı yanları 
da var elbette, bunların gözden 
geçirilerek regülasyon ortamının 
daha etkin işleyen bir yapıya 
kavuşturulması gerekiyor. Bu 
konuda önümüzdeki dönem 
yasal düzenlemeler kaçınılmaz 
olarak gerekecektir. Geçtiğimiz 
dönemde serbestleşme 
yönünden yaşanan birçok 
gelişme, bize hangi alanlarda 
değişiklik yapacağımız yönünde 
yol gösterici oldu. 

- Yenilenebilir enerji mevcut 
talebi karşılar mı? Bu konu 
hakkındaki öngörüleriniz neler?

Yenilenebilir enerjinin nispeten 
daha fazla oranı artacak, ancak 
tek başına yenilenebilir enerjiye 
güvenerek talebi karşılamayı 
öngörmüyoruz.  Çünkü, 
yenilenebilir enerji yeterince 
güneş, rüzgar ve su alınıyorsa 
çalışan santraller durumunda. 
Bizim baz yükümüzün pik talebini 

karşılayacak seviyede olması 
lazım. Bunun için de baz yük 
santrallerinin doğalgaz, ithal 
kömür, yerli kömür ve devreye 
girecek nükleer santrallerimiz ile 
büyük rezervuarlı hidroelektrik 
santrallerimizin var olması 
lazım ki, yenilenebilir bunları 
desteklesin. Bunlar olamayınca 
yenilenebilir enerji olmuyor.  
1 megavat yenilenebilir enerjiyi 
sistemde tutabilmemiz için  
3 - 4 megavat baz yük 
santralimizin olması lazım ki, 
yenilenebilir enerjinin tüketimdeki 
payını arttıralım.

“EPİAŞ’IN İŞLEVSELLİK KAZANMASI ÖNEMLİ”

Metin KİLCİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı
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- Türkiye’de özelleştirmeler 
artık bitti bitiyor. Liberalleşme 
ve serbestleşme size göre 
ne zaman tamamlanır?  Tüm 
bunların seçimden sonra 
gündeme geleceğini düşüyor 
musunuz?

Özelleştirmeler bitti bitiyor. 
Mevcutlar çerçevesinde 
bu doğru olmakla birlikte 
önümüzdeki dönemde 2017’den 
itibaren birçok yap-işlet-devret 
santrallerinin kamuya iade 
edilmesi gündeme gelecek. Bu 
santrallerin özelleştirmeleri söz 
konusu olacak. Şu anda küçük 
hidroelektirik santrallerinin 
özelleştirmeleri süreci, 
Özelleştirme İdare Başkanlığı 
tarafından sürdürülüyor. Bu da 
oldukça iyi bir süreç. Konjonktür 
tabi ne ölçüde yardım eder bunu 
öngöremiyoruz, bunu ihaleler 
sonucunda göreceğiz.

Dolayısıyla özelleştirmeler 
serbestleşme ve liberalleşme 
sürecini çok destekliyor, bu 
değişim çok kolay olmadı. Bu da 
doğaldır, sektörde paradigma 
değişiyor. Tamamen kamunun 
ürettiği ve hiçbir maliyet kaygısı 
olmayan bir yapıda üretilen 
elektriğin ve enerjinin artık 
tamamen maliyet kaygılarının 
öne çıktığı bir ortamda üretilmesi, 
iletilmesi ve dağıtımı ile 
parakende sürecindeki gelişmeler 
söz konusu. Serbestleşmeyi 
belirleyen kuralların da buna 
uygun hale getirilmesi lazım. 
Bu konuda EPDK bünyesinde 
çalışmalar yapılıyor, ancak yasal 
olarak da değişikliklerin yapılması 
gerekiyor. Burada zaman 
öngörüsü vermek doğru değil. 

Burada tam bir liberalleşme oldu 
bitti, artık bundan sonra adım 
atılması gerekmiyor noktasına 
varamayız. Çünkü, yaşayan 
bir süreç. Yeni özelleştirilecek 
santrallerin dışında sistemde 
birçok değişikliğin yapılması, 
sürekli yapılıyor olması gerekir. 
Ama seçimlerden sonra yeni 
hükümetin önünde serbestleşme 
ve liberalleşme noktasında 
önemli yasal değişiklikler 
gündemde olacak. 

Seçimden sonra gündeme 
gelecektir. Geçtiğimiz 
dönemlerde bazı yasa tasarıları 
komisyonlardan geçti. Fakat 
genel kurula gelememişti. 
Bunların tekrar gündeme gelmesi 
söz konusu olacak. Doğalgaz 
piyasası yasa tasarısında önemli 
değişiklikler öngörüyoruz. Yine 
EPC ile Petrol piyasasında ve 
elektrik piyasasında da yapılması 
gereken birçok değişiklikler var.

- Petrol ve elektrik piyasasında 
yapılması gereken birçok 
değişiklik var dediniz. Bu 
değişiklikler neler olmalı?

Elektrik üretimi önündeki 
engellerin, özellikle önlisans 
ve lisans diye tanımlanan 
yeni lisanslama sürecindeki 
aksaklıkların ortadan kaldırılması 
konusunda düzenlemeler söz 
konusu olabilir. Özellikle yatırım 
alanlarının belirlenmesinde 
bir takım yeni düzenlemelerle 
yatırımcının önü açılabilir. Sağlıklı 
bir fiyatın oluşması noktasında 
EPİAŞ’ın katkısı yanında bazı 
düzenlemeler de söz konusu 
olabilir. 

- Nükleer Enerji konusunda 
Akkuyu ve Sinop takvimlerinde 
durum nedir, takvime ilişkin bilgi 
verir misiniz?  

Nükleer yatırım takvimi süreci, 
öngörülmesi en zor süreçlerden 
bir tanesi. Kendi doğası içerisinde 
bazı gecikmeler olabilir, bununla 
birlikte biz her aşamayı gelişmeyi 
takip edip, mesafe almaya 
çalışıyoruz. Akkuyu Santrali 
Projesi, oldukça iyi şekilde 
gidiyor bazı gecikmeler oldu tabi. 
Önümüzdeki dönemde santralin 
lisanslanması noktasında 
elbette birçok düzenleme 
yaptık, ama beklenmedik 
şeylerle karşılaşabiliriz. Çünkü 
biz nükleere ilk kez giren ülkeler 
sınıfındayız, ilk nükleer santralimiz 
olacak.  Ama Sinop’ta yapılan 
santralde buradaki yaşanan 
gecikmeleri yaşamayacağız. 
Akkuyu bizim için bir öğrenme 
süreci oldu. Bu öğrenme 
sürecinde tecrübeli bir yatırımcı 
ile çalışmanın da faydasını 
gördük. Akkuyu projesi yüzde 
yüzü Rus şirketi tarafından 
gerçekleştirilen bir proje. Şu 
ana kadar ki ilerlemelerden 
memnunuz, yaşanan gecikmeleri 
de normal karşılıyoruz.

“ÖNEMLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER GÜNDEMDE OLACAK”
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- Kamuoyunda nükleer 
santrallerine karşı olumuz bir 
tepki var. Kamuyonun, ‘Avrupa 
nükleeri terk ediyor’ tepkisi 
hakkında ne diyorsunuz?

Söylendiği gibi değil. Almanya bir 
karar aldı, fakat kararını 1 - 2 yıl 
sonra gözden geçirmek zorunda 
kaldı. Fransa, toplam üretiminin 
yüzde 70’ini nükleerden yapan 
bir ülke, bundan vazgeçmek 
gibi bir opsiyonla karşı karşıya 
kalacağını düşünmüyorum. 
Japonya da değişti. Fukişima’dan 
sonra, nükleer santrallerini 
yeniden devreye alıyorlar. Bu çok 
tartışmalı bir konu, en çevreci 
santraller nükleerler. Emisyonu 
sıfıra yakın bir santral, riskleri her 
santralde olduğu gibi 

tabi ki var. Bu riskleri olabildiğince 
güçlü denetim mekanizmaları 
ile ne kadar denetleyebiliyorsak 
o kadar başarılı bir iş yapmış 
olursunuz. Kamuoyunda 
yansıtıldığı ölçüde çok tehlikeli 
ve riskli bir proje değil. Burada 
bizim eksikliğimiz, kamuoyunu 
yeterince bilgilendiremiyoruz, 
anlatamıyoruz, buna fırsatımız 
olmuyor. Nükleer teknolojisi, 
Fukişima ve Çernobille anılır hale 
geldi maalesef. Üstelik bunların 
hiçbiri nükleer teknoloji ile de ilgili 
değil. Özellikle Fukişima doğal 
afet neticesinde yaşanmış bir 
olay. Bunları nükleer teknolojinin 
olumsuzluğu ile ilişkilendirmek 
çok doğru değil. Bunu halkımıza 
iyi bir şekilde anlatabiliyor 
olmamız lazım.

Nükleer 
Teknolojisi, 
fukişima ve 
Çernobille 

anılır hale geldi 
maalesef. Üstelik 

bunların hiçbiri 
nükleer teknoloji 
ile de ilgili değil.

“NÜKLEER ENERJİYİ DOĞRu ANLATMAMIZ LAZIM”
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“KRİZ MASASI KuRDuK, TÜKETİCİYİ MAĞDuR ETMEDİK”

- Doğalgaz arz güvenliği ile ilgili 
alınan tedbirler ve yaşanan 
süreçten kısaca bahseder 
misiniz? 

Elektrik ve doğalgaz arz güvenliği 
bizim sürekli gündemimizde 
olan konulardan bir tanesi. 
Doğalgazda aralık, ocak, şubat 
gibi özellikle kış aylarında arz 
güvenliğinde zor günlerimiz 
oluyor. Fakat biz tamamen 
hedefi mizi, tüketicinin bunu 
minimum seviyede hissetmesi 
veya hissetmemesi noktasında 
tutuyoruz. Özellikle tüketimin 
çok olduğu dönemlerde Bakanlar 
Kurulu kararıyla BOTAŞ’ın spot 
piyasadan ENC alımına müsaade 
ettik. 

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde 
zaman zaman bu yola gidildi ve 
Türkiye’deki iki ENC terminali 
bu dönemde yüksek miktarda 
kapasiteyle çalışmak durumunda 
kaldı. Diğer taraftan doğalgaz arz 
güvenliğinde yaşanan herhangi 

bir problemi tüketiciye minimum 
oranda  yansıtmak noktasında da 
bizim sürekli çalışan “kriz masası” 
diye tabir ettiğimiz ekibimiz 
var. Bu ekiple anlık olarak 
bütün santrallerin üretimine 
ve doğalgaz arzını takip edip 
tedbir almak suretiyle, tüketiciyi 
ve sanayiyi mağdur etmeden 
çok zor dönemleri atlattık. Ümit 
ediyorum bu kışı benzer şiddette 
yaşamayız. Doğalgaz tabi 
kışın daha çok tüketilen, bizim 
alımımızın bütün yıla yayıldığı bir 
meta. Boruların kapasitesi de 
sabit durumda. 

Tuz Gölü’nün altına depo 
yapılıyor, BOTAŞ’ın  500 milyon 
metreküplük ilk deposu inşallah 
önümüzdeki bir yıl içerisinde 
devreye alınacak. Biz buranın 
kapasitesini 1 milyar metreküpe 
artırmak için çalışıyoruz. Dünya 
Bankası ve Avrupa Yatırım 
Bankası ile fi nansal ilişkiler 
söz konusu. Bunun dışında bu 
depoların yeterli olmadığını 

biliyoruz, bugün Ukrayna’nın 17 - 
20 milyar metreküp civarında bir 
deposu, Bulgaristan’ın 10 milyar 
metreküpe yakın bir deposu 
var ve tüketimi İstanbul’un 
tüketiminden daha az.  

Zaman zaman 
pik dönemlerde 

ciddi darboğazlar 
yaşadık. Bu 
darboğazları 

tüketicilerimize ve 
sanayicilerimize 
yansıtmamak 
noktasındayız.

Ailem ile çok az vakit 
geçirebiliyorum, hafta sonları dahi 
ofi ste çalışıyoruz. Geniş bağlamda 
madeni,kağıt para ve pul 
koleksiyonum var. Bunun dışında 
eski cep saatlerim ve antika 
merakım var. Düzenli olarak 
spor yapıyordum, fakat uzun 
zamandır fırsat bulamıyorum. 
Vakit ayırdığım zamanlarda tenis 
oynuyorum. İş yoğunluğu ve stres 
uzun süredir birçok şeyden beni 
uzaklaştırdı maalesef.”

“ANTİKA MERAKIM VAR”





“Aydınlatmada LED Teknolojileri, 
Çözümleri ve Destekleri”



Ceyhan SALDANLI 
Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
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“DAhA İYİ hİZMET İÇİN 
ÇALIŞIYORuZ”

bölgesinde elektrik dağıtımı 
hizmetlerini sürdürmek üzere 
görevi devraldı. Bu süre 
içerisinde “Nasıl daha iyi hizmet 
verebiliriz?” sorusunun cevabına 
odaklandık. Bu bilinçle, deneyim 
ve bilgi birikimimizi kullanarak 
kurumsal stratejilerimizi, 
hizmet platformlarımızı 
sürekli yenileyerek gözden 
geçirdik. Teknolojiye ve insana 
yaptığımız yatırımlarla müşteri 
memnuniyetini en yüksek 
seviyede gerçekleştirme yolunda 
önemli adımlar attık. 

Enerji sektörü, nitelikli kadroların 
rol aldığı kilit sektörlerden 
birisidir. Hizmet bölgemizde 
bünyesinde en fazla mühendis 
ve ekonomist barındıran şirketiz. 
Bugün Bereket Enerji’de yapılan 

projelerin tümü kendi bünyesinde 
üretilip, geliştirilmektedir. ADM 
EDAŞ’ da OSOS, SCADA/DMS 
gibi pek çok proje üretilmektedir. 
Elektrik üretimi ve dağıtımında 
dünya neredeyse, bizim 
grubumuz da oradadır. Bu bilgi 
ve deneyim birikimiyle daha 
büyük işleri yapabilme şartları 
grubumuzda mevcuttur. Bizi 
büyük işlere yüreklendiren 
geçmişteki başarılarımızı 
sağlayan deneyimlerimiz ve 
deneyimli kadromuzdur. Bu 
sebeple sahip olduğumuz 
değerleri ülke ve şirket yararına 
katma değere dönüştürebilmek 
için, tecrübelerimizi 
kullanabileceğimiz yeni işlerde, 
ortaya çıkan yeni fırsatlarla 
değerlendirmekteyiz.

Bereket Enerji’nin temellerini 
198O’li yıllarda atan Ceyhan 
Saldanlı, işte bütün kuralları alt 
üst eden çalışma azmi ve cesareti 
ile enerji sektörünün en önemli 
oyuncuları arasında yer alıyor. Her 
cevapta başarı öyküsünün izlerini 
göreceğiniz röportajımızla sizleri 
başbaşa bırakıyoruz. 

- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., 
elektrik dağıtım şirketleri arasında 
ilk özelleşen şirket olma özelliği 
taşıyor. Özelleştirmeden bugüne 
kadar şirketinizin yaşadığı 
değişimi anlatabilir misiniz?

Grubumuz bünyesinde yer 
alan ADM EDAŞ şirketi 2008 
yılında Denizli, Aydın ve Muğla 

Bir matematik denklemi kesinlik ifade eden sonuç verir. Ancak Türkiye’de, üstelik 
198O’li yılların ilk yarısında girişimci olmak için matematikteki kesinlik değil, risk 
ifadesi daha doğru olacaktır. 



- Bereket Şirketler Grubu’nda 
üretim ve tedarik pazar 
paylarınız küçümsenmeyecek 
kadar büyük boyutlara ulaşmış 
durumdalar. Bereket Şirketler 
Grubunu biraz anlatır mısınız? 
Kısa ve orta vade de hedefleriniz 
nelerdir?

Bereket Enerji, elektrik enerjisi 
üretimini amaçlamış özel bir 
kuruluştur. Enerji üretimindeki 
temel önceliği, boşa giden yerli 
kaynakları değerlendirmek, 
çevreyi korumak, ileri teknoloji 
kullanılmasına ve yaratılmasına 
katkı sağlamaktır. Türkiye’de 
ilk olarak, tüm riski üstlenerek 
ve herhangi bir hazine veya 
alım garantisi olmaksızın 
gerçekleştirdiğimiz projeler, 
çabalarımızın ürünü olduğu kadar 
bundan sonra yapacaklarımızın 
da göstergesidir.

1984 yılına kadar devlet eliyle 
yapılan elektrik üretimi, o yıl 
içerisinde çıkarılan 3096 sayılı 
yasa ile üretimin özel sektör 
eliyle yapılmasına olanak 
sağladı. Yasa çıkınca elektrik 
üretimi konusunda yatırım 
kararı verdik. Elektrik üretimi 
için rüzgar gibi, doğal gaz gibi 
birincil güç kaynakları gereklidir. 
Biz de bölgemizde boşa akan 
sulardan faydalanarak Denizli’de 
akarsulardan elektrik üretim 
yapmak üzere çalışmalara 
başladık. İlk olarak Büyük 
Menderes’in Denizli yakınlarından 
geçen Çürüksu adındaki 
kolu üzerinde inşa ettiğimiz 
hidroelektrik santralini hayata 
geçirdik.

Türkiye yeni bir geleceğe 
hazırlanırken bizde deneyim 
ve bilgi birikimimizi, kurumsal 
stratejilerimizi ve hizmet 
platformlarımızı sürekli yenileyerek 
gözden geçiriyoruz. Teknolojiye 
ve insana yapılan yatırımlarla 
müşteri memnuniyetini en 
yüksek seviyede gerçekleştirme 
yolunda önemli adımlar atıyoruz. 
Bölgenin gelişen bir sanayi, tarım 

ve turizm merkezi olmasının 
bilinciyle, yatırım konusuna 
titizlikle ve ciddiyetle yaklaşıyoruz. 
Bu nedenle hizmet alanı içinde 
yer alan bölgelere uluslararası 
standartlarda teknolojik yatırımlar 
gerçekleştirdik. Uluslararası 
standartlarda hizmet vermek 
amacıyla dünyadaki elektrik 
dağıtım şirketlerinin kullandığı 
teknik cihazları bünyemize 
kattık. Bereket Enerji üretim 
konusunda yenilenebilir ve temiz 
enerji kaynakları kullanarak 
ülke ekonomisine ciddi katkı 
sağlamaktadır.

- Türkiye’de genel anlamda aile 
şirketlerinin kurumsallaşma 
süreci çok sağlıklı yürütülemiyor. 
Siz bu süreci daha iyi 
yönetebilmek adına hangi 
adımları atmayı planlıyorsunuz?

Öncelikle ifade etmem gerekir 
ki biz bir aile şirketi değiliz. 
Tüm şirketlerimiz konusunda 
uzman profesyoneller tarafından 
yönetiliyor. Kurumsal bir 
yaklaşımla insan kaynağımızı 
istihdam ediyor ve yönetiyoruz. 
Şirketlerimizde yetkiler icra 
kurulu üyelerimize paylaştırılmış 
durumdadır yönetsel ve 
operasyonel kararlar icra 
kurulunda görüşülerek 
uygulamaya geçirilir. Karar verme 
yetkisini tamamen profesyonel 
kadromuza bıraktık. Biz takip 
etmekle görevliyiz. İşin doğrusu 

kurumsal yapının böyle olması 
gerektiğini düşünüyoruz. 

- Elektrik sektörünün kısa vadeli 
ve orta vadeli geleceğini nasıl 
görüyorsunuz? Sektöre yönelik 
öngörüleriniz nelerdir?

Her ne kadar kısa vadede 
geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde 
elektrik talebindeki artış 
beklenenin altında gerçekleşmiş 
ise de orta ve uzun vadede 
ülkenin ihtiyacı olan enerji 
bugünkünden çok daha yüksek 
olacaktır. Çünkü çağdaş ülkelere 
baktığımızda kişi başına düşen 
elektrik kullanımı, bizim ülkemizde 
kişi başına düşen elektriğin 
iki katından fazladır. Gelişmiş 
olmak demek daha fazla üretim 
yapmak demek olduğuna göre 
bunun için enerjiye çok daha fazla 
ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla enerji 
talebinin 2023 yılında bugünün iki 
katına çıkması beklenmektedir. 
Bunun için ise mevcudun iki katı 
kadar daha üretim yapılmasına 
ve şebeke yatırımlarına ihtiyaç 
var. Bugün elektrik enerjisine 
ihtiyaç duymayan transport 
gibi durumların ileride elektrikle 
olabileceğini düşünürsek gerçekte 
elektrik enerjisine olan ihtiyaç 
bunun da üzerinde olacaktır. 
Dolayısıyla bu konudaki yatırımları 
ve çalışmaları aralıksız olarak 
sürdürme ihtiyacı vardır. Bizde 
bu ihtiyacın karşılanması adına 
üzerimize düşeni yapmaya 
çalışıyoruz.  
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- Tüm dağıtım özelleştirmeleri 
tamamlandı. Kamu da, bu 
özelleştirmelerden 13 milyar 
dolara yakın bir gelir elde 
etti. Ancak özelleştirme ile 
ilgili eleştiriler oluyor, bunları 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Özelleştirme sonrasında 
kullanıcıların, kamunun ve 
yatırımcıların beklentileri 
karşılandı mı? 

Türkiye’de sektör içerisindeki 
herkes bunu çok istemişti fakat 
uzun bir süre özelleştirmeler 
konusunda başarılı olunamamıştı. 
Son yıllardaki özelleştirme 
başarısı göz kamaştırıcı. Bunu 
bir “transformasyon” olarak 
değerlendiriyorum. Dünyada 
1980’lerde başlayan elektrik 

sektöründe ki özelleştirme 
hareketlerine Türkiye’de uyum 
sağlayarak özelleştirme süreci 
tamamlandı. 4628 Sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu gereğince de 
piyasanın serbestleştirilmesinin 
ilk adımı atılmış oldu. Bu 
serbestleşmenin dağıtım 
şirketlerinden başlaması 
gerekiyordu dolayısıyla ilk adım 
bitmiş oluyor.

Özel elektrik dağıtım şirketi 
deyince, insanların aklına 
öncelikle ADM Elektrik Dağıtım 
geliyor, çünkü elektrik dağıtım 
faaliyetinde ilk özel dağıtım 
lisansına sahip şirket biziz. 
ADM Elektrik Dağıtım’ ın 
özelleştirilmesi neticesinde 
artan müşteri memnuniyeti 
ve hizmet kalitesinde ki artış 
sürece olan inancı olumlu yönde 
etkiledi. Şirketimizin bu süreçteki 
sorumluluğu ve omuzlarındaki 
yükü oldukça fazlaydı. 
Bizim en mühim özelliğimiz 
ilklerimiz şirketler grubu olarak 
hidroelektrik santralleri, rüzgar 
enerjisi santralleri, yaptığımız 
birçok yatırım ve proje ile enerji 
sektörünün lokomotifl erinden 
biriyiz.

Özelleştirmelerden önce 
ülkemizde elektrikle ilgili ciddi 
sorunlar yaşanıyordu. Bunun 
da nedeni, ülkemizin dünyada 
elektrik ihtiyacı sürekli artan 
ülkelerden biri olmasıydı. Bu 
yüksek talep artışına cevap 
verebilmek de büyük yatırımların 
yapılmasını gerektiriyordu. 
Bu yatırımların tamamının 
devlet tarafından aksamadan 
karşılanması ise neredeyse 
imkansızdı. Elektriğin ekonomiye 
maliyeti 3 dolar bölü KW saattir. 
Dolayısıyla bir zamanlar günde 
4 saat kesilen elektriğin bugün 

neredeyse kesintisiz hale 
gelmesi ekonomik hayatımız 
açısından olumludur. 26 bin 
MW olan kurulu gücümüz 72 
bin MW’a yükselmiştir. Bugün 
üretilen elektriğin yüzde 60’ı 
özel sektör, yüzde 40’ı devletin 
kurduğu santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Şebekeye 
her yıl 3 milyar dolar yatırım 
yapılmaktadır. Dolayısıyla bütün 
bu gelişmeleri ve gelinen noktayı 
tahayyül bile edemezdik.

Özel sektör toplumun elektrik 
ile ihtiyacının karşılanması adına 
üzerine düşeni yapmıştır ve 
yapmaya devam etmektedir. 
Amacımız müşteri memnuniyetini 
yükseltmektir. Bizim ise grup 
olarak 2 bin MW’tan fazla 
üretimde kurulu gücümüz var 
ve bununla yaklaşık 5 milyon 
müşteriye elektrik dağıtımı 
yapıyoruz. 

“AMACIMIZ MÜŞTERİ MEMNuNİYETİNİ YÜKSELTMEKTİR” 

Ceyhan SALDANLI
Bereket Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Tüm şirketlerimiz, 
konusunda uzman 

profesyoneller 
tarafından 
yönetiliyor. 

Kurumsal bir 
yaklaşımla insan 

kaynağımızı 
istihdam ediyor ve 

yönetiyoruz.”
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- Üçüncü uygulama dönemine 
ilişkin beklentileriniz nelerdir? 
Hangi konularda zorluk 
yaşanacağını düşünüyorsunuz? 
Bunlar nasıl çözülebilir?

Mevcut durumda dağıtım şirketleri 
faaliyetlerini gerçekleştirirken 
bir takım zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. Çeşitli kurum 
ve kuruluşlar arasındaki anlayış 
ve önceliklerdeki farklılıklar 

yatırımlar ile ilgili kamulaştırma 
vb. işlemlerin uzunluğu ve 
özellikle bazı bölgelerde tahsilat 
ve kayıp kaçaklar ile ilgili yaşanan 
sıkıntılar gibi konular sorunlu 
alanlar olarak sayılabilir. Ancak 
elektrik dağıtımı gibi tüm 
toplumun bireylerini ilgilendiren 
konuda tüm sorunları bir anda 
çözmek ve yapısal dönüşümleri 
tamamlamak sanıldığı kadar 
kolay bir işlem değildir. Bu sabır, 

uzmanlık ve el birliğiyle sorunların 
üzerine gitmeyi gerektirir. 
Bizim de yaptığımız budur. 
Zaman içerisinde sorunların 
artmasını değil tam tersine 
hızla azalmasını amaçlıyor ve 
bekliyoruz. Şimdiden söyleyebiliriz 
ki özel sektör üretimin çoğunu 
ve dağıtımın tamamını yapıyor. 
Bunun bir sonucu olarak kesintiler 
ve şikayetler hızla çözüme 
kavuşturuluyor.

??????????????????

“Bugün üretilen elektriğin yüzde 6O’ı özel sektör, yüzde 4O’ı 
devletin kurduğu santraller tarafından karşılanmaktadır. 
Şebekeye her yıl 3 milyar dolar yatırım yapılmaktadır.”
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- Siz de işkolik bir patron 
musunuz? Patron olmanın 
ilk kuralı işkolik olmaktan mı 
geçiyor? 

Evet, çok çalışıyorum, ancak olaya 
şöyle bakıyorum; severek ve 
keyifl e yaptığınız bir işiniz varsa 
hayatınız boyunca çalıştığınızı ve 
yorulduğunuzu hissetmezsiniz. 
Dünyaya geliş amacımızın 
öğrenmek ve değer yaratmak 
olduğunu düşünüyorum. İnsanı 
tüm canlılardan ayıran en büyük 
özelliği düşünme ve idrak kabiliyeti 
olduğuna göre bize verilen bu 
hediyeyi doğru işler yapmak, 
hayatımızı ve dokunduğumuz 
hayatları güzelleştirmek için 
kullanmalıyız öyle değil mi? 
Dolayısıyla hayata ve işe bu 
bütünlük içinde bakıyorum. 

Ben iş yapmaktan ziyade işin 
iyi yapılması için gerekli yaratıcı 

ve motive edici ortamların 
hazırlanmasına önem verir buna 
elverişli bir sistem sağlamak için 
sürekli düşünürüm. Günde 8 
saatten az uyumam. Pazar günü 
evimde olur ailemle kaliteli vakit 
geçirmeye önem veririm. Geceleri 
de aklıma bir şey geldiğinde 
kağıda dökmek üzere başucumda 
mutlaka bir not defterim vardır. 
Ancak hayatın sadece işten 
ibaret olduğunu düşünmüyorum. 
Zamanımı buna göre yönetmeye 
gayret ediyorum.

- Boş vakitlerinizde ne 
yapmaktan hoşlanırsınız?

Boş zamanlarımda sürekli 
okuyorum, bilimin, sektörün 
kısacası dünyanın nereye 
gittiğini araştırır, süreli yayınları 
takip ederim. Felsefe kitaplarını 

karıştırırım dışarda ne olduğunu 
önemsediğim kadar insan 
ruhu ve tabiatıyla ilgilenmeyi 
de seviyorum. Dediğim gibi 
öğrenmek için buradayız ve 
öğrenecek çok şey var. Bol bol 
biyografi  okurum, başka yaşam 
ve tecrübelerin değerli olduğunu 
düşünüyorum. Ve elbette 
okumanın yanında ailemle vakit 
geçiriyorum.

“Dünyaya geliş 
amacımızın 

öğrenmek ve 
değer yaratmak 

olduğunu 
düşünüyorum.”

Ceyhan SALDANLI, Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

“ÖĞRENMEK İÇİN BuRADAYIZ VE ÖĞRENECEK 
ÇOK ŞEY VAR”
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REKLAM



Murat PINAR
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü

2O

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, “Dünyanın 
Enerjisini Ben Kullanıyorum” sloganıyla yola çıktıklarını bildirerek, 
eğitimlerin çocuklara daha fazla dokunabilmesi amacıyla 
enerji verimliliği hakkındaki önemli bilgilerin profesyonel 
tiyatro sanatçıları tarafından hazırlanan tiyatro ile çocuklara 
sahnelendiğini anlattı. Sürdürülebilir kalkınma için yürüttükleri 
projelere de değinen Pınar, sorularımızı yanıtladı.

“DÜNYANIN ENERJİSİNİ BEN  
KORuYORuM”

ENERJİSA DAĞITIM 
ŞİRKETLERİNDEN  
ÖRNEK PROJE:

- Şirketinizi tanıtıp, şebeke 
yönetimi ve sürdürülebilir 
kalkınma için yürüttüğünüz 
faaliyetlerinizden bahseder 
misiniz?  

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
olarak Başkent, AYEDAŞ ve 
Toroslar bölgelerindeki 14 ilde 
(İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, 
Kastamonu, Zonguldak, Bartın, 
Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Adana, 

Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis 
ve Osmaniye) elektrik dağıtım 
faaliyetini yürütüyoruz. Bu 
bölgelerin kapsadığı yaklaşık 110 
bin kilometrelik bir yüzölçümünde 
20 milyon kişiye sürdürülebilir 
ve kaliteli elektrik dağıtım 
hizmeti veriyoruz. Hedefimiz, 
müşterilerimize Türkiye’de öncü, 
Avrupa’da ise örnek gösterilen bir 
seviyede elektrik dağıtım hizmeti 
vermek. Bu hedef paralelinde, 

elektrik şebekesinin iyileştirilmesi 
çalışmalarımız devam ediyor.

Bugüne kadar tamamladığımız 
yatırım projelerinin birçoğunu 
akıllı şebeke projeleri oluşturuyor. 
Bu sayede elektrik şebekemizin 
yönetiminin kontrolü, izlenmesi ve 
takibini yaparak sürdürülebilirliğini 
sağlıyoruz. Buna örnek 
olarak aşağıdaki projelerden 
bahsedebiliriz.



a) SCADA Projesi: 

SCADA ile tüketicilerimizin 
ihbarını beklemeksizin meydana 
gelen kesintilerden anında 
haberdar olabiliyoruz. Şu anda 
Başkent EDAŞ bölgesinde 
yaklaşık 900 noktayı gerçek 
zamanlı olarak izleyebilmekte ve 
kontrol edebilmekteyiz. AYEDAŞ 
ve Toroslar bölgelerinde de 
mevcut sistemlerin geliştirilmesi 
ve benzer bir sistemin kurularak 
entegrasyon çalışmaları 
başlamıştır.

 

b) OSOS (Otomatik Sayaç 
Okuma Sistemi) Projesi: 

Akıllı şebekeler konusunda 
tüketicilerimize en çok dokunan 
noktaların başında gelen 
sayaçların uzaktan ve anlık 
okunabilmesini amaçlar. Bu proje 
kapsamında, yaklaşık 20.000 

sayaç uzaktan okunabilmekte 
ve anlık olarak takip 
edilebilmektedir. 

c) Mobil Güç Kalitesi Projesi: 

Elektrik dağıtım hizmetlerinde 
bir diğer önemli parametre de 
elektriğin teknik kalitesidir. Bunun 
için de Başkent EDAŞ bölgesinde 
toplam 140 noktaya mobil 
güç kalitesi ölçüm cihazı tesis 
edilmiştir. 

 

d) Akıllı Sayaç Pilot Projeleri: 

Çift yönlü haberleşme altyapısına 
sahip gelişmiş akıllı sayaç 
sistemlerinin pilot bölgelerde 
karşılaştırmalı performans 
analizlerinin yapılmasını 
amaçlayan Uzaktan Sayaç 
Okuma Pilot Projesi, 2013 yılı 
2. yarısında başlamıştır. Proje 

kapsamında, sayaçların endeks 
okuma, yük profili, açma/kesme, 
yük limitleme ve  yapılan 
müdahalelerin tespitini uzaktan 
gerçekleştirebilme sayesinde 
sayaç operasyonlarında 
iyileştirmeler sağlayabilecek 
haberleşme teknolojilerinin 
değerlendirilmesi 
hedeflenmektedir.

e) Coğrafi Bilgi Sistemi 
Projeleri: 

CBS konusunda web GIS 
uygulaması geliştirme 
çalışmaları tamamlandıktan 
sonra tüketicilerimizin önemli bir 
bölümünün NVI adres yapısına 
göre koordinatlandırılması 
çalışması tamamlanmıştır. 
Şu anda yazılım geliştirme ve 
diğer sistemlerle entegrasyon 
çalışmaları hızla devam 
etmektedir. 
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f) Akıllı Şebeke Fizibilite 
Projesi:

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 
2013 Şubat ayında ABD Ticareti 
Geliştirme Ajansı (USTDA) hibe 
kredisiyle başlattığı proje Aralık 
2013 itibariyle tamamlandı. 
Akıllı Şebekeler vizyonunun 
iletişim, otomasyon ve akıllı 
sayaç altyapıları, dağıtık üretim 
tesisleri, elektrikli araçlar gibi 
çeşitli açılardan değerlendirildiği 
ve dağıtım şebekesine olası 
etkilerinin dikkate alındığı bu 
proje kapsamında akıllı şebekeler 
yol haritası belirlendi. 

 

g) USTDA Akıllı Şebekeler 2. 
Faz Projesi: 

2011 yılında Akıllı Şebekeler 
yol haritası çalışması ile ABD 
Ticaret Geliştirme Ajansı’ndan 
(USTDA) fon almaya hak kazanan 
Başkent EDAŞ, bu çalışmanın 
rehberliğinde akıllı şebekeler 
konusunda birçok önemli projeyi 
sektörde ilk kez hayata geçirdi. 
Başkent EDAŞ sürdürdüğü 
başarılı uygulamaları nedeniyle 
ikinci faz çalışmaları için ABD 
Ticaret Geliştirme Ajansı’ndan 
$500.000 ABD doları tutarında 
yeni bir destek fonu almaya hak 
kazandı. 

 

h) Akıllı Enerji Farkındalık 
Sistemleri: 

Smart Energy Aware Systems 
(SEAS) adlı proje, akıllı bina ve 
mikro-şebeke altyapılarında 
kullanılarak enerji verimliliğini 
ve sürdürülebilirliği artırmayı 
amaçlayan, 3 sene sürecek bir 
AR-GE projesine başladı.  

i) Dağıtıma Gömülü 
Sistemlerin Etki Analizi ve 
Optimizasyonu: 

DAGSİS, EPDK’nın Dağıtım 
Şirketlerine ayırdığı AR-GE 
bütçesinden fonlananmaktadır. 
Projede, dağıtım şebekesine 
gömülü sistemlerin şebekeye 
etkisi analiz edilecek olup 
bu istemlerin şebekede 
konumlandırılmasının 
optimizasyonu 
gerçekleştirilecektir.  

“YATIRIM PROJELERİNİN BİR ÇOĞuNu AKILLI ŞEBEKE 
PROJELERİ OLuŞTuRuYOR”

Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri 

Genel Müdürü 
Murat Pınar, 

“Bugüne kadar 
tamamladığımız 

yatırım projelerinin 
birçoğunu akıllı 
şebeke projeleri 

oluşturuyor” 
diyerek, projeler 
hakkında bilgi 

verdi. 
Murat PINAR 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü
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- Önümüzdeki dönem yatırım 
planlarınız ve stratejileriniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Sürdürülebilir bir büyümede 
yatırım şart dolayısıyla şebekeye 
yapılan yatırım çalışmalarının 
sürdürülebilirliğe önemli katkılar 
sağladığını düşünüyoruz. 
Bu kapsamda sorumluluk 
bölgelerimizde her yıla ait ayrıntılı 
yatırım projelerimiz belirlenmiş 
olup çalışmalarımız devam ediyor.

Her bölgede yılda 700-1000 
adet orta ve büyük ölçekli,  
2000-2500 adet de küçük 
ölçekli proje gerçekleştiriyoruz. 
Yatırım projelerimizi mevzuata, 
müşteri ihtiyaçlarına ve teknik 
gereklilikleri ön planda tutarak 
belirliyoruz. 

Şu an yürüttüğümüz ve geliştirme 
fazında olduğumuz tüm yatırım 
projelerde tüketici memnuniyetini 
artıracak çözümler üretmeye 
çalışıyoruz. Bununla birlikte, 
mevcut elektrik şebekenin 
iyileştirilmesi, yenilenmesi ve 

bölgedeki yeni enerji taleplerinin 
karşılanması için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

- Sürdürülebilirlik yaklaşımınızı 
destekleyen önemli bir sosyal 
sorumluluk projesi başlattınız, 
proje ne zaman, ne amaçla 
uygulanmaya başladı?

Ülkemizin enerji alanında en 
önemli konularından biri olan 
enerji verimliliği hakkında 
kamuoyunda ve özellikle de 
geleceğimizin elçileri ilkokul 
öğrencilerinde enerji tasarruf 
algısını uyandıracak ve 
yaygınlaştıracak çalışmaları 
sürdürmeye büyük önem 
veriyoruz.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
olarak ; ‘Dünyanın Enerjisini 
Ben Koruyorum!’ sloganıyla 
çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile 
2010 yılından bugüne 190 binden 
fazla ilkokul öğrencisi Enerji 
Verimliliği ve Enerji Tasarrufu 

konusunda bilgilendirdik. Bu 
eğitimlerin çocuklara daha fazla 
dokunabilmesi amacıyla enerji 
verimliliği hakkındaki önemli 
bilgiler profesyonel tiyatro 
sanatçıları tarafından hazırlanan 
tiyatro ile çocuklara sahnelendi.

- İşveren olarak sürdürülebilirlik 
alanında Enerjisa Dağıtım 
Şirketlerini farklı kılan nedir?

Başarımızı ancak, çalışanlarımıza 
sürdürülebilir ve çağdaş bir ortam 
sunarak ve yetenekleri eğitimle 
destekleyerek devam ettirebiliriz. 
Bu kapsamda özelleştirmeler 
sonrasında benim şahsi olarak da 
çok gurur duyduğum bir işe imza 
attık. Daha önce farklı firmalar 
yani altişverenler üzerinden 
yürütülen işlerimizi kendi 
bünyemize aldık. Burada çalışan 
en yetkin 2.500 personeli insan 
kaynakları değerlendirmeleri 
sonrasında şirketimizde sendikalı 
olarak ve çağdaş koşullar ile 
istihdam ettik. 

Bununla birlikte Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri’nin bütünleşik 
eğitim programı olan Delta’nın 
lansman toplantısını geçtiğimiz 
ay gerçekleştirdik. Delta 
Eğitim Programı ile en önemli 
önceliklerimizden olan İş Sağlığı 
ve Güvenliği, Mesleki ve Kişisel 
Gelişim alanlarındaki tüm 
eğitimleri belirli bir plan dahilinde 
ve daha etkin bir şekilde 
uygulayarak tek çatı altında 
topladık. Bunun yanı sıra, şirket 
bünyesinde kurulacak olan eğitim 
merkezlerinde hem iç eğitmenler 
hem de dış eğitmenler tarafından 
verilen/verilecek eğitimlerle 
çalışanlarımızın gelişimi için 
önemli adımlar atılacak ve 
sektöre katkı sağlanacak. 

‘hER BÖLGEDE YILDA 7OO-1.OOO ADET ORTA VE BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ PROJE GERÇEKLEŞTİRİYORuZ’
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Türkiye’de çeşitli sektörlerde hibe 
projeleri gerçekleştiren USTDA 
( US Trade and Development 
Agency-Amerikan Ticaret ve 
Kalkınma Ajansı),  ülkede elektrik 
dağıtım sektöründe de hibe 
projesi gerçekleştirdi. USTDA,  
Kayseri Civarı Elektrik Türk A.Ş. 
(KCETAŞ) ile 2015 yılı Haziran ayı 
içerisinde protokol imzaladı. Bu 
proje 3 milyon dolar ödeneği ile 
USTDA’ın bugüne kadar sağlamış 
olduğu en yüksek tutarlı hibe 
projesi olarak ön plana çıkıyor.

Sağlanan hibe ile KCETAŞ’ın 
dağıtım şebekesinin daha 
izlenebilir ve akıllı hale getirilmesi 
amaçlanıyor. KCETAŞ’ta 
gerçekleştirilecek proje için iki 
farklı Amerikan firmasının ürünleri 
ve çözümleri kullanılacak. Proje 
kapsamında, ülkedeki alışıla 
geldik talep tahmin yöntemi 
dışında, Amerika’da kullanılan 
talep tahminleme sistemi 
projede uygulanacak. INNOVARI 
firmasının yürüteceği bu proje 
kapsamında, KCETAŞ’ın görev 
bölgesi içerisinde bulunan 5 

büyük müşterisinde pilot proje 
gerçekleştirilecek. 

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. Bununla birlikte 
bu entegrasyonların firmanın 
PI sistem çözümü üzerinden 
gerçek zamanlı raporlanabilir ve 
izlenebilir olması hedefleniyor.

Proje ile ilgili açılış toplantısı 
Ağustos ayının ilk haftasında 
gerçekleştirildi.  Açılışla birlikte 
proje için gerekli ön analiz 
çalışmaları yapıldı. Projenin 2016 
yılının ilk iki çeyreği sonunda 
ise aşamalı şekilde tamamen 
devreye alınması planlanıyor.

Bu proje, 3 milyon dolar ödeneği ile uSTDA’ın bugüne kadar sağlamış olduğu en 
yüksek tutarlı hibe projesi olarak ön plana çıkıyor.

USTDA ile KCETAŞ arasında protokol imzalandı.

USTDA ve KCETAŞ İmza Töreni 

uSTDA’DEN KCETAŞ’A DEV hİBE DESTEĞİ 





TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu) 
tarafından düzenlenen 2015 
yılı Alternatif Enerjili Araç 
Yarışları 8-9 Ağustos 2015 
tarihleri arasında Kocaeli’de 
gerçekleştirildi. Yarışlara, 
Elektromobil kategorisinde 
katılan Erciyes Üniversitesi 
(ERÜ) Enerji Sistemleri Klübü 
Enerjist Takımı, kendi ürettikleri 
VOLTACAR adlı elektromobille 
yarıştı. Kayseri ve Civarı Elektrik 
Türk A.Ş. (KCETAŞ)’nin sponsor 
olduğu ERÜ’lü gençler, başarılı 

bir performans sergileyerek 
dikkat çektiler. Devlet-üniversite-
sanayi işbirliğinin güzel bir 
örneğini oluşturan yarışma,  
gençlerin bilimsel projelerini 
göstermelerine de olanak sağladı. 

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.

ERÜ’LÜ GENÇLERE 
KCETAŞ DESTEĞİ

“1OO KİLOMETREDE YAKLAŞIK 1 LİRALIK ENERJİ KuLLANAN VOLTACAR’IN 
AĞIRLIĞI İSE SADECE 2OO KİLOGRAM”
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Konya ile birlikte Karaman, 
Aksaray, Niğde, Nevşehir ve 
Kırşehir olmak üzere toplam 
6 ilde 1 milyon 750 bin 
müşterisine hizmet veren Meram 
Elektrik, düzenlediği kurum içi 
faaliyetleriyle de bünyesinde 
çalışan personeline yönelik 
hazırladığı yarışmalarda çeşitli 
ödüller veriyor. Meram Elektrik, 
personelinin motivasyonunu 
artırmak için 3 bin çalışanı 
arasında “İşini Anlamlandır” 
konulu bir kompozisyon 
yarışması düzenledi. Yarışmaya 
katılanlardan çalıştıkları yerin 
kendileri için ne anlam ifade 
ettiği, bu işi yaparken neler 
hissettiklerini kaleme almaları 
istendi. Yarışmayı Karaman 

bölgesinde elektrik teknikeri 
olarak görev yapan Hasan 
Sayma’nın yazdığı “Vebal” isimli 
kompozisyon kazandı. Birinci olan 
Sayma, ödülünü MEDAŞ Genel 
Müdürü Muhittin Murat ve MEPAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ın 
elinden aldı.

MEDAŞ Genel Müdürü 
Muhittin Murat, çalışanları 
arasında kurum içi iletişim 
faaliyetlerinde bulunmak üzere işi 
anlamlandırma yarışması şeklinde 
bir yarışma düzenlediklerini 
belirterek, “Çalışanlarımızdan 
gelen yazılar jüri tarafından 
değerlendirilerek uygun görülen 
arkadaşımıza teşvik mahiyetinde 
bir ödüllendirme yaptık. 
Arkadaşlarımızın bu konudaki 

gayretlerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bu ve buna benzer 
yarışmalar başka konularda da 
şirket bünyesinde devam edecek” 
dedi.

Yarışmada birinci olan Meram 
Elektrik çalışanı Hasan Sayma ise, 

“Şirketimin düzenlemiş 
olduğu yarışmaya 
çocukken başımdan 
geçmiş bir olaydan 
etkilenerek katıldım. Bütün 
üst amirlerime ve bu ödülü 
veren sevgili müdürlerime 
teşekkür ediyorum”  
diye konuştu.

MEDAŞ ve MEPAŞ, çalışanları arasında düzenlediği “İşini Anlamlandır” 
adlı kompozisyon yarışmasında birinci olan personelini ödüllendirdi.

Birinci olan Hasan Sayma, ödülünü MEDAŞ Genel Müdürü Muhittin Murat ve MEPAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ın elinden aldı.

MERAM ELEKTRİK’TEN ÇALIŞANLARINA  
ÖDÜLLÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI
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MESuT EfE GÖREVE hIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz Temmuz ayı başında 
UEDAŞ Genel Müdürü olarak 
atanan Mesut Efe, göreve hızlı 
başladı. Göreve başladığı günden 
itibaren ziyaretleri kabul eden 
ve UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde 
bulunan tüm kamu kurum 
kuruluşları yöneticileri, sivil 
toplum örgütü temsilcileriyle 
tanışmak için bir dizi ziyaretlere 
başlayan Mesut Efe, çalışmalarına 
yoğun bir tempoda devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük dağıtım 
şirketlerinden Bursa, Çanakkale, 
Balıkesir ve Yalova illerinin 
elektrik dağıtım faaliyetini 
yürüten UEDAŞ’ta özelleştirme 
sürecinden bu yana çeşitli üst 
düzey görevlerde bulunan Mesut 
Efe, yeni dönemde birçok yeni 
projenin yapılacağını ve sorunların 
halledilmesi noktasında gerekli 
adımların atılacağını ifade etti.

Mesut EFE, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Genel Müdürü

Bursa Büyüksehir Belediye Başkanı 
Sn. Recep ALTEPE, Mesut EFE

Bursa Valisi 
Sn Münir KARALOĞLU, Mesut EFE

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. İbrahim BURKAY, Mesut EFE



Uludağ Elektrik Dağıtım’ın 
sevimli misafirleri

Uludağ Elektrik Dağıtım, göçmen kușların güzergâhı üzerindeki 
elektrik hatlarına kurulan yuva platformları ile her yıl binlerce 
leyleği ağırlıyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde bașlattığı uygulama 
ile elektrik hatlarını mesken tutan göçmen kușların güzergahında
bulunan elektrik șebekelerini, yalıtkan malzeme ile kaplıyor. 
Böylece kușların elektrik çarpması önemli oranda önlenirken aynı
zamanda direk ve trafoların üzerine kurulan Leylek Yuva 
Platformları ile göç esnasında sevimli misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Marmara Adasına elektrik
deniz altından verilecek.

Uludağ Elektrik Dağıtım, hizmet verdiği Marmara Adası'nda kapasite artıșı sağlanması için 
büyük bir proje bașlattı. Bașlatılan proje aynı zamanda 5 yıllık süre içerisinde  Uludağ Elektrik 

Dağıtım’ın tek kalemde en büyük yatırımı olması açısından önem tașıyor. Projede, Erdek’ten Marmara 
Adası’na 11,5 kilometre uzunluğunda denizaltı elektrik kablosu tesis edildi. Yakında elektrik verilecek

olan kablo ile adaya daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

uLuDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM’IN
SEVİMLİ MİSAfİRLERİ

Uludağ Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde bașlattığı 
uygulama ile elektrik hatlarını mesken tutan göçmen 
kușların güzergahında bulunan elektrik șebekelerini, yalıtkan 
malzeme ile kaplıyor. Böylece kușların elektrik çarpması 
önemli oranda önlenirken aynı zamanda direk ve trafoların 
üzerine kurulan Leylek Yuva Platformları ile göç esnasında 
sevimli misafi rlere ev sahipliği yapıyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım, hizmet verdiği Marmara Adası’nda kapasite artışı 
sağlanması için büyük bir proje başlattı. Başlatılan proje aynı zamanda 5 yıllık 
süre içerisinde Uludağ Elektrik Dağıtım’ın tek kalemde en büyük yatırımı 
olması açısından önem taşıyor. Projede, Erdek’ten Marmara Adası’na 11,5 
kilometre uzunluğunda denizaltı elektrik kablosu tesis edildi. Yakında elektrik 
verilecek olan kablo ile adaya daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti verilmesi 
amaçlanıyor.

uludağ Elektrik Dağıtım, göçmen kuşların 
güzergâhı üzerindeki elektrik hatlarına kurulan 
yuva platformları ile her yıl binlerce leyleği 
ağırlıyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım’ın 
sevimli misafirleri

Uludağ Elektrik Dağıtım, göçmen kușların güzergâhı üzerindeki 
elektrik hatlarına kurulan yuva platformları ile her yıl binlerce 
leyleği ağırlıyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde bașlattığı uygulama 
ile elektrik hatlarını mesken tutan göçmen kușların güzergahında
bulunan elektrik șebekelerini, yalıtkan malzeme ile kaplıyor. 
Böylece kușların elektrik çarpması önemli oranda önlenirken aynı
zamanda direk ve trafoların üzerine kurulan Leylek Yuva 
Platformları ile göç esnasında sevimli misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Marmara Adasına elektrik
deniz altından verilecek.

Uludağ Elektrik Dağıtım, hizmet verdiği Marmara Adası'nda kapasite artıșı sağlanması için 
büyük bir proje bașlattı. Bașlatılan proje aynı zamanda 5 yıllık süre içerisinde  Uludağ Elektrik 

Dağıtım’ın tek kalemde en büyük yatırımı olması açısından önem tașıyor. Projede, Erdek’ten Marmara 
Adası’na 11,5 kilometre uzunluğunda denizaltı elektrik kablosu tesis edildi. Yakında elektrik verilecek

olan kablo ile adaya daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

MARMARA ADASINA ELEKTRİK DENİZ ALTINDAN 
VERİLECEK.
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uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (uEDAŞ)’nin düzenlediği “Şehrin Işıkları” 
ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.  

“ŞEhRİN IŞIKLARI”  
ÖDÜLLERİ SAhİPLERİNİ BuLDu

Türkiye genelini kapsayan 
yarışma, 1 Mayıs-5 Haziran 2015 
tarihleri arasında düzenlendi. 
Ulusal arenada pek çok fotoğraf 
sanatçısının katıldığı yarışmada, 
fotoğraf severler en güzel şehir 
ışığını yakalamaya çalıştı. Başarılı 
fotoğrafçılara ödüllerini teslim 
eden UEDAŞ Genel Müdürü 
Mesut Efe, “Sosyal sorumluluk 
kampanyalarını, halkla ilişkiler 
ve kurumsal iletişim projelerine 
çok önem veriyoruz. Bu tür 
iletişim çalışmalarının şirket 
imajımıza olumlu katkısı olduğunu 
düşünüyoruz. Başta eğitim olmak 

üzere kültür, sanat ve sportif 
projeleri desteklemeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Ödüllerin teslim edilmesinin 
ardından açıklamalarda bulunan 
UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü 
Yusuf Ziya Yüce, yüzlerce 
fotoğrafın gönderildiği yarışmada 
ilk 3 sırayı alan yarışmacıları 
başarılarından dolayı kutladı. 
Yüce, “Bu yıl üçüncüsünü 
gerçekleştirdiğimiz yarışmada, 
Türkiye’nin her yerinden 
gönderilen yüzlerce fotoğrafın 
arasından en iyilerini seçmekte 

oldukça zorlandık” dedi. 
Yarışmaya katılan 856 fotoğrafın 
arasından Gürsel Egemen 
Ergin’in çektiği İstanbul Boğaziçi 
Köprüsü’ndeki ışık gösterisi 
fotoğrafı birinci, İsa Cida’nın 
Ankara’da çektiği fotoğraf ikinci, 
Emre Bostanoğlu’nun Samsun’da 
çektiği fotoğraf ise üçüncü oldu. 

Yarışmanın birincisine Limak 
Limra Hotel Antalya’da her şey 
dahil tatil, ikincisine Nikon D3200 
fotoğraf makinesi ve üçüncüsüne 
ise Samsung Galaxy S4 akıllı 
telefon hediye edildi. 

Şehrin Işıkları, 1. Ödülü
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“ŞEhRİN IŞIKLARI 3” 
SERGİLENİYOR.

Uludağ Elektrik Dağıtım’ın geleneksel hale 
gelen yarıșması ‘Șehrin Ișıkları 3’ ün en 
iyileri sergilenmeye devam ediyor. Nilüfer 
Belediyesi, Bursa Akademik Odalar Birliği, 
çeșitli alıșveriș merkezlerinde sergilenen 
fotoğraflar sanatseverlerce ilgiyle takip 
ediliyor.

‘Şehrin Işıkları 3’ ün en iyilerinin sergilendiği fotoğraflar, 
sanatseverlerin ilgisiyle karşılaştı. 

Şehrin Işıkları, 2. Ödülü

Şehrin Işıkları, 3. Ödülü



34

2O13 yılı özelleşmesi sonrası çalışmalarını hızlandıran BEDAŞ’ın
2O15 Nisan ayında üst yönetiminde değişiklik oldu ve Genel Müdür
koltuğuna Mehmet İslamoğlu atandı. 

“hAYATIN IŞIĞIYIZ”

1976 yılında TEK İletim Bölge 
Müdürlüğünde Mühendis olarak 
iş hayatına başlayan İslamoğlu, 
Rize Elektrik Dağıtım Bölge 
Müdürü, TEDAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı, TEDAŞ Yönetim Kurulu 
Üyesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Genel Müdürü, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Bakan 
Danışmanı, MEDAŞ Yönetim 
Kurulu Üyesi, Cengiz Holding 
Enerji Koordinatörü,MEDAŞ, 
ÇEDAŞ, UEDAŞ İcra Kurulu Üyesi 
ve UEDAŞ Genel Müdürü olarak 
sektörde değisik görevlerde 
bulundu.

Şu anda ikinci kez BEDAŞ’ta 
Genel Müdür olarak Istanbul 
Avrupa Yakasına hizmete devam 
etmektedir.

Mehmet İslamoglu, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü



BEDAŞ 4,5 MİLYON ABONEYE 
hİZMET VERİYOR

2013 yılında Cengiz-Limak-
Kolin ortaklığının BEDAŞ’ı 
devralmasıyla, çalışanların 
kamuya geçişi nedeniyle insan 
kaynağının yüzde 95’i değişmiş 
oldu. Yoğun eğitim süreci ile bu 
dönemi başarı ile yöneten BEDAŞ, 
alt yapı ve teknolojiye yatırım 
yaparak, daha etkin bir elektrik 
dağıtım ağının oluşturulması 
hedefiyle çalışmalarını 
hızlandırmıştır. Süreçlerde 
önceliği iş güvenliğine veren 
BEDAŞ, üst yönetimin katılımı 
ve desteğiyle iş güvenliğinde 
farkındalık yaratmak için gayret 
göstermektedir. 

BEDAŞ Genel Müdürü 
abonelerini haftada bir 
gün misafir edecek. 

Çözüm üretmede birebir iletişimin 
daha etkili bir yöntem olduğunu 
düşünen İslamoğlu, haftada bir gün 
abonelerle Genel Müdürlükte bir 
araya gelmek istediğini, bunun hem 
çalışanlara hem de kurum kültürüne 
katkı sağlayacağını belirtti. 

BEDAŞ’ta iletişim yönetimi 
yeniden yapılandırılıyor.

Çalışanlarını iletişim konusunda 
kendilerini geliştirmeleri için 
eğitimlerle teşvik eden BEDAŞ, 

müşteri odaklı yeni tasarımıyla 
web sayfasını, IOS ve Android 
uygulamalarını hizmete sokarak 
sokak aydınlatması, arıza ihbarı, 
kaçak ihbarı yapılabilecek 
yeni platformları müşterilerine 
sunmaya hazırlanıyor. Genel 
Müdür İslamoğlu, CRM ve 
çoklu iletişim kanalları ile 
“360o Müsteri Memnuniyetine” 
yogunlaştıklarını, müşterilerinden 
gelen her türlü talebi sürekli 
iyileşme fırsatı anlamında 
en değerli kaynakları olarak 
gördüklerini, bunun bilinciyle 
müşterileri ve çalışanların içinde 
olduğu bütünsel yaklaşımla 
İstanbul’a değer katmaya devam 
edeceklerini belirtti.

Tarih ve Kültür Başkenti İstanbul’da elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, dar bir 
alanda hızlı ve dikine büyüyen bir bölgeye hizmet ettiği için diğer dağıtım şirketlerine 
benzemeyen bir yapıya sahip. 5.OOO Mw pik yükü ile elektriğin en yoğun tüketildiği 
İstanbul Avrupa Yakasında 4,5 milyon aboneye hizmet veriyor.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım çevreye duyarlı yeni bir projeye imza attı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BEDAŞ fİLOSuNDA
“ENERJİMİZLE YOLA ÇIKIYORuZ”

BEDAŞ AR-GE ve İnovasyon Direktörlüğü tarafından 
yürürtülen ve EPDK onaylı DAGSİS (Dağıtıma Gömülü 
Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu Projesi) ile 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 
enerji depolama sistemlerinin planlanması ve 
gerekli çözümlerin sağlanması hedeflenmektedir.

5.000 Mw pik yükü ile 4.5 milyon aboneye elektrik 
dağıtımını yapan BEDAŞ, elektrikli araçların 
kullanılacağı değişik noktalara şarj istasyonlarının 
kurulumunu yaparak, İstanbul’da elektrikli araç 
kullanımının teşvik edilmesinde ilk adımı atmış oldu.

Elektrikli araçlar 
BEDAŞ filosunda
“Enerjimizle yola çıkıyoruz”
Boğaziçi Elektrik Dağıtım çevreye duyarlı 
yeni bir projeye imza attı.
 
“Enerjimizle yola çıkıyoruz” sloganı ile filosuna elektrikli 
araçları ekleyen BEDAŞ, yapılan AR-GE çalışmaları 
kapsamında filo modernizasyonunda elektrikli araç 
sayısını daha da arttırmayı hedefliyor.

İş süreçlerinde öncelikli olarak sürdürülebilirlik ve 
değer yaratma bilinciyle hareket ettiklerini belirten 
Genel Müdür Mehmet İslamoğlu, Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım bu proje ile filo yönetiminde ciddi bir akaryakıt 
tasarrufu elde edecek, aynı zamanda çevreyi korumaya 
da katkı sağlayacak diye konuştu. 

BEDAŞ AR-GE ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile 
BEDAŞ filosundaki araçların kullanım profillerine 
bakıldığında, akaryakıt kullanan araçların en tasaruflu 
modellerinde dahi ortalama karbon (CO2) salınımı 
103 gr/km iken yeni nesil elektrikli araçlarda bu oranın 
sıfır seviyesinde olduğu  görülmüştür.

5.000 Mw pik yükü ile 4.5 milyon aboneye elektrik 
dağıtımını yapan BEDAŞ, elektrikli araçların 
kullanılacağı değişik noktalara şarj istasyonlarının 
kurulumunu yaparak, İstanbul’da elektrikli araç 
kullanımının teşvik edilmesinde ilk adımı atmış oldu.

bakıldığında, akaryakıt kullanan araçların en tasaruflu 
modellerinde dahi ortalama karbon (CO2) salınımı 
103 gr/km iken yeni nesil elektrikli araçlarda bu oranın 
sıfır seviyesinde olduğu  görülmüştür.

“Enerjimizle yola çıkıyoruz” 
sloganı ile fi losuna elektrikli 
araçları ekleyen BEDAŞ, yapılan 
AR-GE çalışmaları kapsamında 
fi lo modernizasyonunda elektrikli 
araç sayısını daha da arttırmayı 
hedefl iyor.

İş süreçlerinde öncelikli olarak 
sürdürülebilirlik ve değer 
yaratma bilinciyle hareket 
ettiklerini belirten Genel Müdür 
Mehmet İslamoğlu, Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım bu proje ile fi lo 
yönetiminde ciddi bir akaryakıt 
tasarrufu elde edecek, aynı 
zamanda çevreyi korumaya da 
katkı sağlayacak diye konuştu.

BEDAŞ AR-GE ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi işbirligi ile BEDAŞ 
fi losundaki araçların kullanım 
profi llerine bakıldığında, akaryakıt 
kullanan araçların en tasarrufl u 
modellerinde dahi ortalama 

karbon (CO2) salınımı 103 gr/km 
iken yeni nesil elektrikli araçlarda 
bu oranın sıfır seviyesinde olduğu 
görülmüştür. 

BEDAŞ AR-GE ve İnovasyon 
Direktörlüğü tarafından 
yürürtülen ve EPDK onaylı DAGSİS 
(Dağıtıma Gömülü Sistemlerin 
Etki Analizi ve Optimizasyonu 
Projesi) ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı, enerji 

depolama sistemlerinin 
planlanması ve gerekli çözümlerin 
sağlanması hedefl enmektedir.

5.000 Mw pik yükü ile 4.5 milyon 
aboneye elektrik dağıtımını 
yapan BEDAŞ, elektrikli araçların 
kullanılacağı değişik noktalara 
şarj istasyonlarının kurulumunu 
yaparak, İstanbul’da elektrikli 
araç kullanımının teşvik 
edilmesinde ilk adımı atmış oldu.

BEDAŞ, yapılan AR-GE çalışmaları kapsamında fi lo modernizasyonunda elektrikli araç sayısını daha da arttırmayı hedefl iyor. 
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri olan Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar 
EDAŞ’ın bütünleşik eğitim programı Delta’nın lansman toplantısı 
Ankara’daki Genel Merkez binasında gerçekleşti.

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ EĞİTİM PROGRAMI 
DELTA’NIN LANSMANI YAPILDI

Delta Eğitim Programı ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki ve 
Kişisel Gelişim alanlarındaki tüm 
eğitimler belirli bir plan dahilinde 
ve daha etkin bir uygulama ile tek 
çatı altında toplanıyor. Bunun yanı 
sıra, şirket bünyesinde kurulacak 
olan eğitim merkezlerinde 
hem iç eğitmenler hem de dış 
eğitmenler tarafından verilen 
eğitimlerle çalışanların gelişimi 
açısından önemli adımlar atılacak 
ve sektöre katkı sağlanacak. 

Verilen eğitimler, çalışanların gelişimi açısından öneme sahip.
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Sahada Uygulamalı 
Eğitim

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 
Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve 
Toroslar EDAŞ, en önemli önceliği 
olarak belirlediği İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda çalışanlarını 
bilinçlendirmek ve iş esnasında 
alınacak tedbirleri artırmak için 
çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Delta Eğitim Programı 
kapsamında açılan Başkent 
Mamak Eğitim ve Uygulama 

Merkezinde; tüm saha çalışanları 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki 
Eğitim konusunda şebekedeki 
teçhizatı tanıyıp, yapıyı öğrenip, 
saha uygulamalarının örneklerini 
enerjisiz bir ortamda görerek 
eğitim alıyor. Böylece iş kazaları 
ve ramak kala olaylarının 
azaltılması hedefl eniyor.

Kişisel koruyucu donanımlarının 
da bulunduğu Başkent Eğitim 
ve Uygulama Merkezinde; 
sigorta tipleri, trafo, akım ve 

gerilim trafoları, açık, kapalı şalt 
ve RMU hücreler, monoblok, 
şebekede bulunan havai hat 
tiplerinin tamamı, enerji nakil 
hattı direklerinin tamamı, AG 
sigorta, redresör ve akü grupları, 
AG pano, manevra talimatı, iş 
sağlığı ve güvenliği talimatı, ilk 
yardım talimatı, bakım kartları, 
SCADA altyapısı, adi tip ayırıcı, 
yük ayırıcısı,  eski ve yeni kesici 
tipleri bulunuyor.

Uygulamalı eğitimler Mamak Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde veriliyor.
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İŞGÜCÜ

İşgücü
(Bin)

Değişim
oranı(1)

(%)
İstihdam

(Bin)

Değişim
oranı(1)

(%)
İşsiz
(Bin)

Değişim
oranı(1)

(%)

İşgücüne
katılma

oranı
(%)

İstihdam
oranı

(%)

İşsizlik
oranı

(%)

Tarım
dışı

işsizlik
oranı

(%)

Genç
nüfusta
işsizlik
oranı

(%)

2014 Mayıs 28 716 0,3 25 961 0,0 2 755 3,4 50,5 45,7 9,6 11,6 17,4

Haziran 28 719 0,0 25 852 -0,4 2 867 4,1 50,4 45,4 10,0 12,0 18,1

Temmuz 28 767 0,2 25 775 -0,3 2 992 4,4 50,4 45,2 10,4 12,5 19,1

Ağustos 28 811 0,2 25 831 0,2 2 980 -0,4 50,5 45,2 10,3 12,4 19,1

Eylül 29 006 0,7 25 933 0,4 3 073 3,1 50,7 45,4 10,6 12,7 19,1

Ekim 29 147 0,5 26 071 0,5 3 076 0,1 50,9 45,5 10,6 12,6 19,4

Kasım 29 193 0,2 26 100 0,1 3 093 0,6 50,9 45,5 10,6 12,7 19,3

Aralık 29 227 0,1 26 194 0,4 3 033 -1,9 50,9 45,6 10,4 12,5 19,0

2015 Ocak 29 342 0,4 26 336 0,5 3 006 -0,9 51,1 45,8 10,2 12,4 18,6

Şubat 29 264 -0,3 26 283 -0,2 2 981 -0,8 50,9 45,7 10,2 12,2 18,6

Mart 29 360 0,3 26 407 0,5 2 954 -0,9 51,0 45,8 10,1 12,1 18,2

Nisan 29 435 0,3 26 510 0,4 2 926 -0,9 51,0 46,0 9,9 12,0 18,0

Mayıs 29 629 0,7 26 615 0,4 3 014 3,0 51,3 46,1 10,2 12,3 18,8

(1) Değişim oranı bir önceki döneme göre hesaplanmıştır.

MAKRO İSTATİSTİKMAKRO İSTATİSTİK



41

EKONOMİK BÜYÜME

Harcamalar yöntemiyle GSYH büyüme hızları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2015
(1998 Fiyatlarıyla)

Yıl Çeyrek

Hanehalklarının 
nihai tümetim 
harcamaları

(%)

Devletin 
nihai tüketim 
harcamaları

(%)

Gayrisafi
sabi sermaye

oluşumu
(%)

Mal ve
hizmet
ihracatı

(%)

(eksi) Mal ve
hizmet
ithalatı

2014 Yıllık(r) 1,4 4,7 -1,3 6,8 -0,2

I (r) 2,6 9,2 -0,3 11,2 0,7

II (r) 0,5 2,5 -3,5 5,6 -4,3

III (r) 0,1 6,6 -0,4 7,8 -1,6

IV (r) 2,5 2,0 -1,0 3,3 4,7

2015 6 Aylık 5,1 4,9 5,2 -1,6 2,7

I (r) 4,6 2,5 0,4 -1,1 3,9

II 5,6 7,2 9,7 -2,1 1,6

PERAKENDE SATIŞ HACİM VE CİRO ENDEKSLERİ (2010=100), TEMMUZ 2015

Ekonomik faaliyet
(NACE Rev.)

Arındırılmamış
Takvim etkilerinden 

arındırılmış
Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış

Endeks Endeks
Yıllık

değişim (%) Endeks
Aylık

değişim (%)

Satış hacmi (sabit fiyatlarla, KDV dahil)

Perakende ticaret 141,2 141,5 7,1 130,5 1,3

Gıda, içecek ve tütün 128,5 128,6 2,9 118,8 -1,2

Gıda dışı (otomotiv yakıtı hariç) 139,7 140,4 3,8 134,0 2,0

Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları 131,3 136,9 6,3 131,4 4,3

Elektrikli eşya ve mobilya 133,0 133,0 -4,8 125,5 0,6

Tekstil, giyim ve ayakkabı 177,9 167,6 10,4 159,1 1,0

Tıbbi ürünler ve kozmetik 116,8 121,4 13,6 119,8 2,1

Posta veya internet üzerinden 203,8 204,7 12,4 224,2 -0,9

Otomotiv yakıtı 158,4 158,4 17,8 137,5 2,6

Ciro (sabit fiyatlarla, KDV dahil)

Perakende ticaret 189,7 189,9 8,5 175,1 1,6

Gıda, içecek ve tütün 195,5 195,6 10,4 182,4 -0,3

Gıda dışı (otomotiv yakıtı hariç) 185,5 185,9 10,0 177,5 2,8

Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları 168,8 175,9 12,4 169,1 4,3

Elektrikli eşya ve mobilya 178,6 178,6 3,1 168,3 2,4

Tekstil, giyim ve ayakkabı 255,1 240,7 14,9 224,6 1,8

Tıbbi ürünler ve kozmetik 137,5 141,5 18,9 146,1 3,2

Posta veya internet üzerinden 240,3 241,4 18,9 264,0 -1,0

Otomotiv yakıtı 191,0 191,0 3,7 162,2 1,6
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KAYNAKLAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

FUEL-OIL 6.689,9 5.120,8 4.232,4 6,469,5 7.208,6 4.439,8 2.143,8 900,4 981,3 1.192,5 3.107,20

MOTORİN 7,3 2,5 57,7 13,2 266,2 345,8 4,2 3,1 657,4 546,3 290,1

İTHAL KÖMÜR 9.520,1 10.281,1 11.143,0 11.846,7 12.566,8 12.813,2 14.531,7 22.817,9 29.210,5 29.453,7 34.531,70

DOĞALGAZ 62.241,8 73.444,9 80.691,2 95.024,8 98.685,4 96.094,7 98.143,7 104.047,6 104.499,2 105.116,3 120.467,50

LPG 33,4 33,7 0,1 0,4 89,2

NAFTA 939,7 325,5 50,3 43,9 43,6 17,6 31,9 72,2

YABANCI KAYNAK TOPLAM 79.432,2 89.208,5 96.174,7 113.398,1 118.770,6 113.711,5 114.855,3 127.769,0 135.348,4 136.308,8 158.557,9

TAŞKÖMÜR 2.478,1 2.965,1 3.073,6 3.289,7 3.290,8 3.334,8 3.588,3 3.712,7 3.264,2 3.338,6 2.106

LİNYİT 22.449,5 29.946,4 32.432,9 38.294,7 41.858,1 39.089,5 35.942,1 38.870,4 34.688,9 30.262,0 36.413,40

ASFALTİT 447,6 984,3 816,9 849,5 731,7 954,2

DİĞER + ATIK 104,0 122,4 153,9 213,7 219,8 340,1 457,5 469,2 720,8 1.171,2 42,3

HİDROLİK TOPLAMI 46.083,7 39.560,5 44.244,2 35.850,8 33.269,8 35.958,4 51.795,5 52.338,6 57.865,0 59.420,5 40.401,80

RÜZGAR 57,7 59,0 126,5 355,1 846,5 1.495,4 2.916,4 4.712,9 5.860,8 7.557,5 8.366,80

JEOTERMAL 93,2 94,4 94,0 156,0 162,4 435,7 668,2 694,4 899,3 1.363,5 2.251,80

YERLİ KAYNAK TOPLAM 71.266,2 72.747,8 80.125,2 78.160,0 79.647,4 81.101,5 96.352,3 101.626,1 104.148,4 103.845,1 90.536

TÜRKİYE ÜRETİMİ 150.698,3 161.956,3 176.299,9 191.558,1 198.418,0 194.812,9 211.207,6 229.395,1 239.496,8 240.154,0 250.381,20

DIŞ ALIM 463,5 635,9 573,2 864,3 789,4 812,0 1.143,8 4.555,8 5.826,7 7.429,4 7.992,80

DIŞ SATIM 1.144,3 1.798,1 2.235,7 2.422,2 1.122,2 1.545,8 1.917,6 3.644,6 2.953,6 1.226,7 2.695,70

TÜRKİYE TÜKETİMİ 150.017,5 160.794,1 174.637,4 190.000,3 198.085,2 194.079,1 210.434,0 230.306,3 242.369,9 246.356,6 255.490,30

*2014 değerleri geçicidir.

ELEKTRİK ENERJİSİ KAYNAKLARA GÖRE ÜRETİM (Milyon kWh)

KAYNAKLARA  GÖRE  ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ 
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Devletleri

Birincil Enerji Tüketimi 
(Toplam, Katrilyon BTU, Yıllık)

78,07 95,06

17,29

105,88

4,04

23,92

4,02

12,10

1,04

5,05

2,73

5,68

*Source: U.S. Energy Information Administration, IMF WEO Last Observation: 2012
**Source: U.S. Energy Information Administration, IMF WEO Last Observation: 2012





TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTASI: 
AKSARAY 
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yıllarında Osmanlı himayesine 
girer. Bu ara dönemde Aksaray 
üzerinde İlhanlılar, Danişmentler 
ve Karamanoğlu Beyliği’nin etkisi 
de görülür. 1470 yılında İshak Paşa 
bölgeyi ele geçirir ve Osmanlı 
hakimiyetine sokar. Daha sonra 
İstanbul’un Türkleşmesi için, 
Aksaray halkının büyük bölümü 
İstanbul’a nakledilir. İstanbul’daki 
Aksaray, Laleli, Kurtuluş ve 
Ortaköy semtlerinin, bu sırada 
Aksaraylılar tarafından kurulduğu 
rivayet edilir.

Kapadokya’nın komşusu olan 
Aksaray, M.Ö. 8 bin yılına kadar 
uzanan tarihi, günümüze kadar 
hüküm süren çeşitli medeniyetlere 
ait kültürel varlıkları, tabii 
güzellikleri ve ticari bir merkez 
olması dolayısıyla hiçbir dönemde 
önemini yitirmedi. İçerisinde 
Bizans dönemine ait kilise 
kalıntılarını barındıran Aksaray, 
gezi planları yapanların listesine 
eklemek için ideal bir kent. 
1142 yılında Selçuklular tarafından 
ele geçirilen Aksaray, 1470 

Tarihte İpek 
Yolu’nun önemli 
merkezlerinden biri 
olan, günümüzde ise 
birçok ana bağlantı 
yollarının kavşağında 
yer alan Aksaray, tarihi 
ve tabii güzellikleriyle 
ziyaretçilerini bekliyor.

Hasandağı
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Aksaray’da görülmesi değer yerleri şöyle sıralayabiliriz:

ANADOLU’NUN İLK 
ÜNİVERSİTELERİNDEN 
ZİNCİRİYE MEDRESESİ

Karamanoğlu Yahşi Bey tarafından 
1336-1338 yılları arasında 
yaptırılan Zinciriye Medresesi,  
Anadolu’nun ilk üniversitelerinden. 
Somuncu Baba, Yusuf Hakiki 
Baba, Ak Şemseddin gibi büyük 
İslam alimler, burada dersler 
verdiler. 15. yüzyıl ortalarında 
yapılan Medrese, 20. yüzyıl 
başlarına kadar medrese olarak 
işlevini sürdürdü. 1940 - 1955 
yıları arasında cezaevi olarak 
kullanılan Medrese, 1969 yılından 
sonra müze olarak faaliyete geçti. 
Müzede 1997 yılı sonu itibarıyla 
satın alma, bağış ve Aksaray ili 
sınırları içinde yapılan arkeolojik 
kazılar sonucu elde edilmiş toplam 
6 bin 134 eser bulunuyor.

FLAMİNGOLARIN MEKANI 
TUZ GÖLÜ

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü 
olan Tuz Gölü, görülmesi değer 
doğa güzelliğiyle uğrak nokta 
haline geldi.  

Aynı zamanda kuş varlığı 
bakımından ülkenin en zengin 
göllerinden biri olan Tuz Gölü, 
kışın birçok kuş için kışlama alanı 
olma özelliğine sahip. İlkbaharda, 
göl içinde oluşan adalar ve 
bataklıklarda birçok kuş türü 
kuluçka yapmakta. 

Özellikle fl amingo türü kuşların en 
önemli kuluçka alanı olan gölün 
orta kesimlerinde, 5-6 bin yuvadan 
oluşan, dev kuluçka kolonileri 
bulunuyor. 

MİNBERİYLE DİKKAT 
ÇEKEN ULU CAMİ 

Şehir merkezinde, yığma bir 
tepe üzerinde 1408-1409 yılları 
arasında, Kılıçaslan’ın oğlu 
Rükneddin Mesut tarafından 
yaptırılan Ulu Cami,  Sultan 
Mesut’tan sonra hükümdar 
olan oğlu II. Kılıçaslan, babası 
tarafından yaptırılan camiyi 
genişlettirdi ve abanoz ağacından 
yapılan muhteşem minberine, 
babasının adı yanına kendi adını 
da yazdırdı. Hoca Anüştekin 
tarafından, Sultan I. Mesut 
zamanında yapılan minber, 
yazının, sedef kakmacılığının, ince 
ağaç işçiliğinin ve süslemenin 
her çeşit inceliğinin bir arada 
kullanıldığı bir sanat eseri. Caminin 
minaresi 1925 yılında yapıldı.

Ulu Camii
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freskleri görülmeye değer. Bir gezi 
planı yaparken, bu antik kenti de 
eklemek güzel vakitler geçirmenizi 
sağlayacak. Aksaray’ın sınırları 
içerisinde bulunan Sümbüllü 
Kilise’nin esasında bir manastıra 
ait olduğu düşünülüyor. Hakkında 
pek bir bilgi bulunmayan kilisenin 
en görülmeye değer detayı 
freskolar. İncil’deki sahneler, Mikail 
ve Cebrail arasında Meryem, 
Meryem’in ölümü, Aziz tasvirleri 
sağlam bir şekilde günümüze 
kadar gelmiş.
Hristiyanlığın Anadolu’ya yayıldığı, 
Ortodoks mezhebi düşüncesinin 
temellerinin atıldığı ve manastır 
hayatının ortaya çıktığı yer 
olan Güzelyurt bu özellikleri ile 
tarihte çok önemli bir yere sahip. 
Manastır Vadisi ise Güzelyurt’ta 
Hristiyan halkın en yoğun olarak 
yaşadığı bölge oldu. 4,5 km 
uzunluğundaki vadi boyunca 50’ye 
yakın kilise ve manastır buluyor. 
Aksaray’ın tarihi alanlarından 
biri olan Acemhöyük’te yapılan 
arkeolojik kazılar sonucunda, 

damgalar, boncuklar, altın süs 
eşyaları, çanaklar, çömlekler, fi ldişi 
yapıtlar, heykelcikler ve evler 
bulundu. 

DOĞA HARİKASI IHLARA 
VADİSİ
Aksaray’ın doğa harikası Ihlara 
Vadisi’nde, bugün görülebilir 
14 kilise mevcut. Bunlardan 
10 kadarı canlılığını ve renk 
uyumunu koruyor. Vadi, doğal 
yapısı itibariyle 9. yüzyıldan 
itibaren keşişler ve rahipler 
tarafından uygun bir inziva ve 
ibadet yeri, savaş döneminde 
ise dinlenme, korunma yeri 
olarak kullanıldı. Vadide yer alan 
kiliselerde “Hz. İsa’nın Doğumu”, 
“Müjde”, “Ziyaret”, “Mısır’a Kaçış”, 
“Son Akşam Yemeği” gibi İncil’de 
geçen konular fresko tekniğindeki 
resimlerde betimlendi. Ihlara 
Vadisi’ndeki kayalara oyulmuş 
freskli kiliseler, korunarak 
yeryüzünde eşine rastlanmayan 
bir tarihsel ve dinsel miras 
olarak günümüze dek varlıklarını 
sürdürdü. 

AKSARAYIN TARİHİ 
YAPILARI
Aksaray’ın tarihi yapılarından 
olan Nora Antik Kenti’nin özellikle 

Ihlara Vadisi

İlk çağlardan 
itibaren tabiatla 
tarihin bir arada 
bulunduğu Ihlara 
Vadisi’ndeki 
kiliselerin resim 
tekniği iki kısma 
ayrılır. Ihlara 
civarındaki kiliseler 
Kapadokya tipi 
diye bilinen sanat 
özelliklerini gösterir.
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Aksaray’da 
görülecek pek 
çok cami, türbe, 
kaplıca ve 
kilise mevcut. 
Bunlardan 
başlıcaları şöyle:
Sultan Hanı, Çatalhöyük, Ulu Cami 
(Karamanoğlu Cami-Merkez), 
Eğri Minare (Kızıl Minare-Merkez), 
Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu 
Baba), Kaya Cami (Güzelyurt), 
Selime Sultan Türbesi (Selime 
Köyü), Kilise Camii (Aziz Gregorius 
Kilisesi) (Güzelyurt), Aziz Anargiros 
Kilisesi (Güzelyurt), Sivişli Kilise 
(Güzelyurt), Selime Katedrali 
(Selime), Kale Manastırı Kilisesi 
(Selime), Yüksek Kilise (Merkez), 
Kızıl Kilise (Sivrihisar), Pürenli Seki 
Kilisesi (Ihlara), Kokar Kilise (Ihlara), 
Eğritas Kilisesi (Ihlara), Sümbüllü 
Kilise (Ihlara), Yılanlı Kilise (Ihlara), 
Saint Georges Kilisesi (Kırkdamaltı 
Kilisesi-Belisırma), Bahattin 
Samanlığı Kilisesi (Belisırma), 
Direkli Kilise (Belisırma), Ala Kilise 
(Belisırma), Karagedik Kilisesi 
(Belisırma), Ziga Kaplıcaları 
(Güzelyurt)

KIŞ SPORLARININ 
MERKEZİ HASANDAĞI
Aksaray merkezinde bulunan Eğri 
Minare, şehrin gezi duraklarından 
birini oluşturuyor. Adını eğri 
yapısından almış olup, kırmızı 
tuğladan inşa edildiği için Kızıl 
Minare olarak da anılıyor. Pisa 
Kulesi’ni andıran Eğri Minare, 
turistlerin ilgi gösterdiği gezi 
noktalarından biri haline geldi.
Turizm Bakanlığı tarafından turizm 
merkezi ilan edilen Hasandağı, 
dağcılık ve kış sporlarını yapmayı 
sevenleri bekliyor. Halen yerli 
ve yabancı dağcı gruplarının 
rağbet ettiği Hasandağı’nda, dağ 
bisikleti, atlı tur gezintileri ve doğa 
yürüyüşü yapılabiliyor. Zirvede 
bulunan Helvadere köyüne, 2 km. 
uzaklığında bulunan dağ evinden, 
yaklaşık 9 saatlik bir yürüyüş ile 
çıkabiliyor. Burada, muhteşem 
güzellikteki göleti görebilir, dağdan 
çıkan kaynak suyundan içebilir. 
Türk halı dokumacılığının bugün 
Anadolu’da devam ettirildiği 
yerlerden birisi de Aksaray 
Taşpınar, halılarıyla nam saldı. 
Taşpınar halılarının günümüze 
değin koruduğu özelliği; atkı, 
çözgü ve düğüm iplerinin 
tamamen yün olması. İplerin 
renklendirilmesinde ise genelde 
doğal boya kullanılıyor. 

Bir zamanlar, Selçuklu Sultanının çok sevdiği kızı hastalanır. Ülkenin tüm 
hekimleri, saraya çağırılır, ama kızın hastalığı anlaşılamaz. Kız “ah saray” diye 
inlemektedir. O sırada, saraya, derviş kılığında bir adam gelir. Sultandan izin alır 
ve hasta kızı görür, konuşturur. Sevda kelimeleri geldikçe, kızın nabzının hızla 
arttığını hisseder. Bunun üzerine, kızın sevdalı olduğunu anlar. Kız, saraydan 
kurtulup sevdiğine kavuşamayacağını düşündükçe, “Ah Saray” diye inlemektedir. 
Derviş, kızın babası Sultan’ın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Bunun üzerine 
Sultan, kızının sevdalısı genci bulur, saraya getirttirir ve bunları evlendirir. Böylece 
genç kızın “Ah Saray” iniltileri “ Aksaray”a dönüşür.

ŞEHRİN ADIYLA İLGİLİ BİR RİVAYET 

hitit tabletlerinde 
Kurşura, İlk 
Çağ’da Garsaura 
olarak anılan 
şehir, Kapadokya 
Kralı Archeleos 
zamanında 
yeniden inşa 
edilerek 
Archeleos’un 
şehri anlamında 
Archelais adı 
verildi. Türkler 
Anadolu’ya 
geldikten sonra 
ismi Türk diline 
çevrilerek Aksaray 
olarak anılmaya 
başlandı.
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Türkiye’de elektrik dağıtım şirketlerinin el değiştirmesinin ardından özelleştirme sürecinde önemli bir 
dönem geride kaldı. 13 milyar dolar gelir elde edilen özelleştirmeler ile birlikte elektrik dağıtımı özel 
sektöre geçti. Kamu hem artan maliyetlerden hem de ilave yatırımlardan kurtulmuş oldu.

“ELEKTRİK DAĞITIMINDA 
ÖZEL SEKTÖR GERÇEĞİ”

kamuya aktarılırken, 2 milyar 
doları bulan yatırım ihtiyacı da özel 
sektör yükümlülüğü haline geldi. 
Dağıtım şirketlerinin 2011-2015 
dönemine 5 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleştirdiği hesaplanırken 
2016-2020 arasında da 7-8 
milyar dolarlık yatırım yapmaları 
planlanıyor. Özel sektör eline 
geçmesine rağmen belirli süreliğine 
istihdam garantisi verilmesinin yanı 
sıra firmalar teknolojik yatırımlarına 
da devam ediyor. Türkiye’nin 
kısa sürede gerçekleştirdiği 
özelleştirmeler dünyanın birçok 
ülkesinin de dikkatini çekiyor. Kuzey 
Afrika’dan, Avrupa Birliği’ne (AB), 
ABD’den Ortadoğu’ya kadar çok 
sayıda ülke Türkiye’nin özelleştirme 
modelini kendi ülkelerinde 
uygulamak istiyor. 

Elektrik dağıtım ihalelerinin 
tamamlanmasının ardından 

üretim santrallerine ilişkin ihale 
süreci devam ederken, köprü ve 
otoyollar yeni dönemde yapılması 
planlanan kritik özelleştirmeler 
arasında yer alıyor. Küresel 
kriz başta olmak üzere dünya 
ekonomilerinde yaşanan tüm 
olumsuz gelişmelere rağmen 
Türkiye’deki özelleştirmelere 
yerli ve yabancı şirketlerin ilgisi 
artarak devam ediyor. Maliye 
Bakanlığı verilerine göre son 
12 yıllık dönemde 61,8 milyar 
dolarlık özelleştirme yapıldı. Bu 
rakamın yaklaşık 57 milyar dolarlık 
kısmı sözleşmeye bağlanmış 
durumda. Ekonomi yönetimi 2015 
yılında 6,8 milyar TL civarında 
özelleştirme geliri öngörüyor. 
Ekonomi bürokratları söz konusu 
tahminlerin mütevazı olduğunu 
belirterek 2015 yılında bu hedefin 
oldukça üzerinde bir gelir elde 
edilebileceğinin altını çiziyor.  

Türkiye 2002 yılından itibaren 
kapsamlı özelleştirmelere imza 
attı. Son dönemde Yunanistan 
krizi ile yeniden gündeme gelen 
özelleştirme gerçeğinde Türkiye 
önemli bir eşiği geçmiş oldu. 30 
yıl önce başlasa da son yıllarda 
hız kazanan özelleştirme rüzgarı 
Hazine’nin yüzünü güldürüyor. 
Sadece son 12 yıllık dönemde 
61,8 milyar dolarlık özelleştirme 
gerçekleştirildi. Enerji, ulaştırma, 
finans, turizm, tarım, petro-kimya 
ve  gayrimenkul gibi çok sayıda 
alanda yüzlerce satış gerçekleşti. 
Elektrik dağıtım şirketleri başta 
olmak üzere Tüpraş, Türk Telekom, 
Petkim, Erdemir, İskenderun 
Limanı, Galataport, Milli Piyango 
gibi çok sayıda kurum el değiştirdi. 
Özelleştirme tarihinde en köklü 
reformlar elektrik dağıtım 
özelleştirmelerine yönelik oldu. 
Toplamda 13 milyar dolarlık gelir 
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Ekonomi yönetimi başta olmak 
üzere hükümet hem yerli hem de 
yabancı sermaye çekebilmek için 
özelleştirme politikalarından taviz 
verilmeyeceğinin altını çiziyor. 
Hatta Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Eski Bakanı Taner Yıldız’ın 
“Özel sektör eliyle yapılacak 
yatırımların artmasına gayret 
edilecek. Uluslararası sermayenin 
bulunması Türkiye’ye katkı 
sağlayan enerji sektöründeki 
yapıların durdurulması bu ülkeye 

ihanettir. 13 milyar dolarlık enerji 
dağıtım özelleştirmelerini cebe 
koymadık vatandaşa hizmet 
olarak götürdük” sözleri de 
özelleştirme niyetini ve karşı 
çıkacaklara yönelik yaklaşımları 
ortaya koyuyor. Türkiye’deki 
tüketim artışı ile birlikte 
teknolojideki gelişme elektrik 
dağıtımının önemini artıyor. 
Dağıtım şirketlerinin de gelecek 
planlamalarını buna göre yapması 
gerekiyor. Avrupa’da olduğu 

gibi elektrikli araç kullanımının 
giderek artması bu araçların 
şarj istasyonlarını önemli hale 
getiriyor. Bu kapsamda araştırma 
geliştirme (AR-GE) yatırımlarının 
artırılması büyük önem taşıyor. 
Bu kapsamda Başkent Elektrik 
Dağıtım A.Ş kısa süre önce  
AR-GE projesi kapsamında 
elektrikli araçların şarj esnasında 
şebekeye etkisinin ne olacağına 
dair çalışma başlattı.

Elektrik üretim santrallerinde 
milyarlarca dolarlık 
özelleştirmelere imza atılırken, 
çalışanların hak kaybına 
uğramayacağı formüller 
de geliştirilmiş durumda. 
Sendikaların özelleştirilen 
santrallerde çalışanların 
işsiz kalacağına yönelik 
açıklamalarına rağmen, 
alınan tedbirler sayesinde 
herhangi bir mağduriyet 
yaşanmıyor. Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın (ÖİB) yürüttüğü 
süreç kapsamında yüzde 95 
oranında istihdam garantisi 
verilirken, çalışanların kıdem 
tazminatı hakları da korunuyor. 
Termik santral ihalelerinde 

devir tarihinden önceki döneme 
ait kıdem tazminatlarından 
Elektrik Üretim A.Ş’nin (EÜAŞ) 
sorumlu olduğuna yönelik 
düzenleme yapıldı. Ayrıca, 
özelleştirme sonrasında 
tesisleri devralan yatırımcının 
devraldığı tarihten itibaren 
üç yıl süreyle ihale tarihindeki 
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 
personel sayısını yüzde 95’in 
altına düşmeyecek şekilde 
muhafaza etmesi gerekiyor. Tüm 
özelleştirmelerde olduğu gibi 
imzalanacak devir sözleşmesi 
sonrasında santraller ve maden 
işletmelerinde çalışan nakle tabi 
personel 4046 sayılı Kanun’un 
22. Maddesi çerçevesinde diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına 
naklediliyor. İş Kanunu’na tabi 
personelden devir sözleşmesi 
imza tarihinden itibaren 6 ay 
içinde iş akitleri feshedilenler de 
4/C’den yararlanabiliyor. Üretim 
santrallerin satışının ardından 
çevre yatırımlarının sekteye 
uğrayacağına yönelik iddialar da 
gerçekleri yansıtmıyor. Gerek 
kamu gerekse özel sektör elektrik 
üretim ve madencilik faaliyetleri 
sırasında çevre yükümlülüğü ile 
ilgili mevzuata uymak zorunda. 
Ayrıca konuya ilişkin herhangi bir 
aksaklık yaşanmaması için ihale 
şartnamesine gerekli hükümler 
konuldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE uYuM

ÖZELLEŞTİRMEYE İSTİhDAM GARANTİSİ
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uluslararası yatırımcıları çekmek 
amacıyla eğitim, sağlık ve 
ulaştırma alanlarında uygulamak 
için teknik yardım talebinde 
bulundu. Libya Özelleştirme 
ve Yatırım Genel Kurulu’nun 
da Türkiye’deki özelleştirme 
konularında talebi oldu. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
Libya’nın ilgili otoritesi tarafından 
kendi ülkelerinde bilgilendirme 
yapmaları için davette bulunuldu. 
Bu kapsamda İdarenin 
özelleştirme konularındaki 

tecrübelerini Libyalı yetkililerle 
paylaşmak üzere bu ülkeye 
ziyaret gerçekleştirildi. Libya’nın 
yanı sıra Türkiye’den özelleştirme 
konusunda destek isteyen 
ülkelerden biri de Kamerun. 
Kamerunlu yetkililer Türkiye’deki 
Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin 
işleyiş ve mevzuat bilgileri 
hakkında eğitim alabilmelerine 
imkan sağlamak üzere Kamerun 
Başbakanlığı eşgüdümünde ilgili 
kurum ve kuruluşlardan temasa 
geçilmesi için çalışma başlattı.

60 milyar doların üzerinde 
özelleştirme gerçekleştiren 
Türkiye, Kuzey Irak başta olmak 
üzere Libya ve Kamerun gibi 
ülkelere özelleştirmenin yanı 
sıra “Yap-İşlet-Devret (YİD) ve 
Kamu-Özel Ortaklığı” modelleri 
için de örnek haline geldi. Bu 
ülkeler Türkiye Modeli’ni kendi 
ülkelerinde uygulamak için 
özelleştirme idaresinin kapısını 
çaldı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt 
Yönetimi Türkiye’nin uyguladığı 
özelleştirme yöntemlerini 

Türkiye’nin kısa sürede gerçekleştirdiği özelleştirmeler dünyanın birçok ülkesinin dikkatini çekiyor. Libya, 
Kamerun ve Irak gibi ülkeler Türkiye’nin özelleştirme modelini kendi ülkelerinde uygulamak istiyor. 
Türkiye’nin son 12 yıl içerisinde milyarlarca dolarlık satış gerçekleştirmesi Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin 
de dikkatini çekiyor.

TÜRKİYE SATIŞTA MODEL ÜLKE
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ELEKTRİK DAĞITIMDA REKOR GELİR

YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME SATIŞ GELİRLERİ

DAĞITIM ŞİRKETİ TOPLAM GELİR

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 1 milyar 960 milyon dolar (Cengiz-Kolin-Limak OGG)

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 1 milyar 725 milyon dolar (Sabancı Holding)

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 1 milyar 231 milyon dolar (Elsan-Tümaş-Karaçay OGG)

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 1 milyar 227 milyon dolar (Sabancı Holding)

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 1 milyar 225 milyon dolar (Sabancı Holding)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 940 milyon dolar (Limak-Kolin-Cengiz OGG)

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 600 milyon dolar (Akcez Ortak Girişim Grubu)

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 575 milyon dolar (IC İçtaş Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 546 milyon dolar (Cengiz-Kolin-Limak OGG)

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 485 milyon dolar (Dedeli Yatırım İnşaat)

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 441 milyon 500 bin dolar (Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş.)

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 440 milyon dolar (Alcen Enerji)

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 387 milyon dolar (Eksim Holding, Tivnikli’ye ait)

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 258 milyon 500 bin dolar (Limak-Kolin-Cengiz OGG)

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 230 milyon 250 bin dolar (Aksa Elektrik Perakende Satış)

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 227 milyon dolar (Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.)

İstanbul Beykoz Taşınmazları 196 milyon 458 bin dolar (Torunlar Gayrimenkul)

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 128 milyon 500 bin dolar (Kiler Alışveriş Hizmetleri)

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 118 milyon dolar (Türkerler Holding)

Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. 105 milyon dolar (Limak Holding)

YIL                            MİKTAR (Milyon dolar)

1986-2002 7.523

2003 289

2004 1.206

2005 3.032

2006 9.580

2007 8.818

2008 5.834

2009 1.440

2010 2.540

2011 1.518

2012 3.397

2013 6.709

2014 6.016
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Oğtun GÜNERİ
NAR Sistem Yönetim Kurulu Üyesi

NAR Sistem Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Oğtun Güneri ile Akıllı Şebekeler 
ve Türkiye’deki problemler hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

“EDAŞ’LAR İÇİN hAYATI 
KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Merhabalar, NAR Sistem kimdir 
tanıyabilir miyiz? 

NAR Sistem, 2012 yılında 
kurulmuş yüzde 100 Türk 
menşeli bir fi rmadır. Tamamen 
enerji odaklı çalışan 20’den 
fazla mühendis kadrosu ile 
Akıllı Şebekeler yolunda gerekli 
yazılım ve donanım ürünlerini 
hayata geçirmektedir. EDAŞ’lar 
için hayatı kolaylaştıracak, 
verimliliklerini arttıracak çözümler 
üretiyoruz. 

Dünyada Akıllı Şebekeler için 
çok farklı tanımlar yapılabiliyor. 
NAR için Akıllı Şebeke nasıl 
tanımlanabilir? 

En basit ifadesiyle tüketimi ve 
talebi doğru ölçerek, yöneterek 

üretimi ve dağıtımı buna göre 
optimize etmektir. Ve aynı 
zamanda uçtan uca kurulan 
bu denklemi izleyebiliyor, 
raporlayabiliyor ve gerektiğinde 
müdahale edebiliyor olmaktır. 
Diğer bir ifadeyle doğru 
harcayarak enerji ihtiyacımızı 
karşılamaktır. Yapılacak 
optimizasyonlar ile işletme 
maliyetlerimizi düşürmektedir.

Bu vizyona sahip bir Türk fi rması 
olarak sektörde kendinizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?

Teknik olarak yabancı 
rakiplerimiz ile çok rahat rekabet 
edebiliyoruz. Fiyat olarak çok 
daha iyimser bir noktadayız. 
Fakat Türkiye’de bu projelerin 
birçoğu ilk defa uygulandığı için 

referans noktasında sıkıntılarla 
karşılaşabiliyoruz. Rakibimiz 
olan yabancı fi rmalar daha 
yüksek fi yatta oldukları halde 
referansa sahip oldukları için 
tercih edilebiliyor. Buna rağmen, 
şebeke verileri gibi stratejik 
bilgilerin kesinlikle yerli kaynaklar 
tarafından işleniyor olmasını milli 
bir gereklilik olarak görüyoruz. 

Peki, Türkiye için Akıllı Şebeke 
yol haritasını nasıl tarif edersiniz? 

Bir söz vardır; eğer harcamanızı 
kontrol edemiyorsanız ne 
kazandığınızın önemi yoktur. 
Yani başlangıç noktası her 
zaman tüketimin olduğu yer, 
aboneler olmalıdır. Dolayısı ile 
sürecin EDAŞ’lardan başlaması 
gerektiğini düşünüyorum.
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Bu süreçte EDAŞ’lar ne gibi 
problemler ile karşı karşıyalar? 

En önemli problem bence saha 
ile tam olarak entegre olmayan 
yapılar. Göremediğiniz, hakim 
olmadığınız bir şebekenin 
maliyetlerini yönetemezsiniz. 
Yapılan tüm işlemlerin online 
olarak merkezi sistemlere 
aktarılıyor olması gerekmektedir. 
Sistemde görünen ama fi ziki 
olarak yerinde olmayan trafolar 
var, böyle bir şey olabilir mi? 
Bugün Türkiye 4.5G gibi bir 
teknolojiye hazırlanıyor, böyle bir 
bilgi ortamında işlerin hala manuel 
formlar ile yürütülüyor olması en 
büyük sıkıntılar arasında. 

Başka neler ekleyebilirsiniz? 

Tabii ki veri yönetimi diyebilirim. 
Manuel veya OSOS gibi sistemler 
ile toplanan terabytelarca atıl 
veri. Veri her şeydir. Çok basit 
analizlerle bile EDAŞ’lar adına 
katma değerli sonuçlar elde 
edebilmek mümkün. Atıl veriyi 
fayda sağlayan bilgi haline 
dönüştürmek gerekiyor.

Verinin faydalı bilgiye dönüşmesini 
örneklendirebilir misiniz? 

Bugün akıllı led aydınlatma 
sistemleri konuşuluyor. İhtiyaca 
göre yanacak ve aydınlatma 
güçlerinin otomatik olarak 

değişebileceği sistemler. 
Diğer taraftan TEDAŞ’ın resmi 
sayfasında yayınlanan bilgilere 
göre her yıl ortalama 100 milyon 
TL gibi bir hatalı aydınlatma 
faturası söz konusu. Hâlbuki 
sayaçlardan alınan çok temel 
verilerle bile bu hataların sıfıra 
yaklaştırılması mümkün, biz bunu 
yapabiliyoruz. EPDK zorunluluğu 
olarak tüm aydınlatma 
sayaçlarına bugün OSOS takılı ve 
bu veriler hataların azaltılması için 
analiz edilmeyi bekliyor. 

Aydınlatmalardaki OSOS’lardan 
bahsettiniz. Aynı ünite içinde 
trafo genel sayaçları da mevcut 
ve OSOS ile bunlar da okunuyor. 
Bunlar için neler yapılabilir?

Trafolar, onlarca aboneyi besleyen 
noktalar, aynı zamanda hastane 
gibi kritik noktaları da aynı 
trafolar besliyor.  Dolayısı ile trafo 
tarafında en önemli ihtiyaç enerji 
sürekliliğinin sağlanması. Optimal 
olmayan doluluklarda çalışma 
ve faz-akım dengesizliği, işletme 
giderlerimize yansımasının 
yanında şebeke kalitesi itibari ile 
müşteri memnuniyetsizliğini de 
doğurabiliyor. 

Genel tüketim sayaçları veya 
analizörler ile trafolarımızı 
online olarak izlememiz 
mümkün. Yüklenmeleri ve 
akım dengesizlikleri hakkında 
izleme yapabilmenin ötesinde 

darbelerin ölçülmesiyle trafolar 
hakkında ömür öngörüsü bile 
yapabilmektedir. 

Diğer taraftan Türkiye’nin 
enerji dağıtımı için önemli bir 
konu da kayıp-kaçak. Çok ciddi 
seviyelerde olan oranlardan 
bahsediyoruz. İthalatta büyük 
bir paya sahip olan enerji için 
bu oranların düşürülmesi çok 
büyük önem arz ediyor. Burada 
sistemlerimiz sahanın doğru 
yönetilmesi için EDAŞ’lara hayatı 
kolaylaştıracak çözümler sağlıyor. 
Bizim yaptığımız EDAŞ’lar için 
sorunların tespit edilmesine 
yardımcı olmak. Böylece EDAŞ’lar 
sorun tespitine zaman harcamak 
yerine sahada sorunu düzeltmek 
için efor sarf ediyor olacaklar.

Müşteri memnuniyeti 
tüm EDAŞ’lar için 
öncelikli bir konu. 

Bu kapsamda 
oluşturulmaya çalışılan 

bu Akıllı Şebekede 
EDAŞ müşterilerinin 
daha üst düzeyde 
faydalanabileceği 
çözümlerimiz de 

mevcut.
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Kayıp-kaçağın ayrımının 
yapılmasından bahsettiniz. Bu 
konuyu daha detaylandırmak 
gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Dağıtım kayıpları için dünya 
genelinde kabul görmüş görüş, 
“altyapı maliyetleri açısından, 
dağıtım hatlarının optimize 
edilmesi çok güçtür” şeklindedir. 
Ama diğer taraftan trafolarda 
meydana gelen teknik kayıplar 
var ve biz küçük optimizasyonlar 
ile teknik kaybın azaltılması 
konusunda çözümler sunuyoruz. 
Örneğin, dolulukların optimize 
edilmesi veya kol akımlarının 
dengelenmesi hususları var. 
Bunlara oranla çok daha basit olan 
kompanzasyon değişiklikleri var. 
Bunun gibi teknik kayba etki eden 
onlarca yöntem mevcut. Ve hatta 
doğru bir CBS yapısı mevcutsa 
teknik kayıp hesaplamaları sonrası 
trafo bazlı net kaçağı hesaplamak 
gayet mümkün.

En önemli konu enerji ve maalesef 
dışa bağımlıyız. Verimlilik ve 
maliyet yönetimi sonucu bunu 
asgari seviyeye hep beraber 
çekmeliyiz. Bu anlamda trafolar 
şebekedeki en önemli aktörler 
arasındadır. 

Doğal olarak şebekede bir de 
aboneler var. Bunlar ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? 

Müşteri memnuniyeti tüm 
EDAŞ’lar için öncelikli bir konu. 
Bu kapsamda oluşturulmaya 
çalışılan bu Akıllı Şebekede EDAŞ 
müşterilerinin daha üst düzeyde 
faydalanabileceği çözümlerimiz 
de mevcut. Mesela, reaktif 

cezanın önüne geçebilecek bir 
uygulamamız var. Abone kaynaklı 
bir hata tespit edilip bilgilendirme 
yapılabiliyor. Bunun gibi doğrudan 
müşteri ile temasa geçilebilecek, 
abonenin kendi verilerine 
ulaşabileceği platformlar sunmak 
üzere çalışıyoruz. Bugün herkes 
bir akıllı telefon sahibi; kurumsal 
IOS veya Android uygulamaları ile 
müşteri memnuniyetini artırmak 
mümkün. Abonelerin kendi 
hesaplarını oluşturabildikleri, 
kullanım trendlerini görebildikleri 
hatta büyük aboneler itibari ile 
reaktif bilgilendirmesi yapabilen 
mobil bir platform.

Son bir konu da kayıplardan 
ayırdığımız kaçak kullanım. 
Burada teknoloji ve akıllı 
şebeke dünyasından nasıl 
faydalanılabilir?

Şimdi biz kaçağı ikiye ayırıyoruz. 
Bunun ilki aleni olarak yapılan 
tespiti kolay kaçak. Yani bir 
eve aylık 5 TL fatura geliyorsa 
burada kaçak kullanım olduğu 
net bir durum. Burada teknolojiye 
çok da ihtiyaç yok, daha farklı 
yaptırımlarla çözülmesi gereken 
konu. 

Diğer taraftan EDAŞ’lardaki 
enerji tüketimine bakıldığında 
genel tüketimin neredeyse 
yüzde 80’lerine yaklaşan kısmını 
büyük müşteriler oluşturuyor. 
Yani tüketim büyük müşteriler 
üzerinde. Dolayısı ile buraya 
yoğunlaşmak gerekiyor. 

Sayaçlardan alabildiğimiz metrik 
değerler üzerinden rasyonel 
yöntemlerle bariz kaçakları 
saptayabilmek mümkün. Bunu 
canlı, gerçek zamanlı olarak akan 
veri üzerinden yapabiliyoruz. Hatta 
burada sadece kaçak kullanım 
değil başka bir takım saha 
anomalileri de yakalayabiliyoruz. 
Bunlar bazen sayaç kaynaklı 
hatalar da olabiliyor. Örneğin, 
tarife dilimlerinde problemlerin 
olması gibi. Bu bağlamda önce 

toplanan verinin anomalite 
anlamında analiz edilmesi 
gerekiyor, sonrasında kaçağa 
yoğunlaşılması doğru olacaktır. 

Diğer önemli bir konu ise aleni 
olarak tespit edilemeyen kaçak 
kullanım şeklidir. Bu gerçekten 
zor bir konudur. Çünkü aylık 1.000 
TL fatura ödeyen bir abonenin 
gerçekten 1.000 TL mi tüketim 
yaptı yoksa 1.200 TL de 200 
TL mi kaçırıyor sorusuna yanıt 
arıyorsunuz. 

Peki, bunu nasıl yapabiliriz? 

Burada istatistik ve analitik 
yöntemlerden faydalanmak 
gerekiyor. Aboneleri sektörel 
bazda ve trend analizleri ile kendi 
içlerinde mukayese ederek bir 
nevi profi lleme ve skorlama, 
kaçak skorlaması yapabiliyoruz. 
Böylece ihtimaller dahilinde 
kaçak olasılıklarını abone bazında 
hesaplayabiliyoruz.

Literatürde VEE (Doğrulama, 
Düzeltme, Tahminleme) olarak 
geçen yöntemler mevcut. Burada 
hayli yüksek istatistiki analizler 
yapılabiliyor ve bu sonuçlarla saha 
ekiplerinin daha verimli çalışmasını 
sağlıyoruz. 

Vakit ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz, keyifl i bir sohbetti. Son 
olarak ilave etmek istediğiniz 
nedir? 

Verimli kullanılmayan her şey 
atıldır. Bugün gelinen noktada 
daha ileriyi hayal etmeden önce 
elimizdekileri verimli hale getiriyor 
olmalıyız. Akıllı şebekeler konusu 
bizi son derece heyecanlandırıyor. 
Yapacak çok fazla iş ve kat 
edilecek çok fazla yol var. Şöyle bir 
benzetme yanlış olmaz sanırım; 
akan bir nehirden oltayla değer 
alıp fatura basıyoruz, halbuki ağ 
atıp bütün nehirden faydalanmak 
gerekiyor. Biz NAR olarak tam da 
bunu yapıyoruz. 

“Teknik olarak 
yabancı rakiplerimiz 
ile çok rahat rekabet 

edebiliyoruz.”





Muhsin ERSOY 
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. / Enerji Piyasası Koordinatörü
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DÜZENLEYİCİ OTORİTENİN İZLERİ! 
“DAĞITIM fAALİYETİNİN ÖZEL  
SEKTÖR SÜRECİ”(1) 

elektrik enerjisi piyasasının 
oluşturulması ve bu piyasada 
bağımsız bir düzenleme 
ve denetimin yapılmasının 
sağlanmasıdır.”

Bu kanuna göre; EPDK’dan lisans 
almak koşuluyla yürütülebilecek 
elektrik piyasası faaliyetleri 
üretim, iletim, dağıtım, toptan 
satış, perakende satış, piyasa 
işletim, ithalat ve ihracat 
faaliyeti olarak belirlenmiştir. 
Düzenlemeye tabi tarife türleri ise 
İletim ve Dağıtım Bağlantı Tarifesi, 
İletim, Dağıtım, Perakende Satış 
ve Kamu şirketi olan TETAŞ’ın 
toptan satış tarifesidir.

Türkiye’nin düzenleyici otoritesi 
EPDK, Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun etkisinin görülmeye 
başladığı 2002 yılından itibaren 
çok sınırlı personel sayısı ile 
geçici, yetersiz ve eksik donanımlı 
mekanlarda zor koşullarda 
düzenleme faaliyetlerine 
başlamıştır. Düzenleyici otorite, 
elektrik, doğalgaz gibi düzenleme 

alanına giren sektörlerin yanında, 
petrol ve LPG gibi düzenleme 
kapsamında olmaması gereken 
sektörleri de uhdesine alarak 
diğer ülkelerdeki düzenleyici 
kurumlarda rastlanılmayacak 
ölçüde çok sayıda personel ve 
kavuştuğu kompleks yapısı ile 
2015 yılında da görevine devam 
etmektedir.

EPDK, kuruluş amacına uygun 
olarak ilk yıllarda bazı piyasa 
aktörleri ve katılımcılarının 
kurdukları sanal bariyer ve 
engellemelere rağmen idealist 
Uzman ve Kurul Üyeleri ile eşit 
taraflar arasında ayrımcılığı 
kesinlikle reddeden, büyük 
bir tarafsızlık ve özveri ile 
piyasanın ufkunu açmıştır. Yeni 
piyasa reformuna giden yolda 
elektrik piyasasında geçilen 
yol haritasının kilometre taşları 
bazında aşağıda görüldüğü gibi 
büyük bir mesafe kat etmiş ve 
birçok hedefi aşarak piyasaların 
önünü açmıştır (Şekil 1).

Reformun kilometre 
taşları

Enerji, günümüzde insanoğlunun 
temel ihtiyaç maddelerinden 
biri olduğu gibi çoğu zaman 
başka temel ihtiyaçlara ulaşma 
açısından da önemli bir kaynak 
niteliği taşımaktadır. Fransızca 
karşılığı regülasyon olan elektrik 
sektöründeki düzenlemenin 
amacı, enerji piyasasının istikrarını 
sağlamak ve piyasalarda ortaya 
çıkan dengesizlikleri gidermektir. 
Bu amaçlarla piyasaya yönelik 
yapılan her türlü düzenleyici 
faaliyet ve önlemler regülasyon 
olarak tanımlanır.

2001 tarihli 4628 sayılı ve 2013 
tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun amacı; “elektriğin 
yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir 
şekilde tüketicilerin kullanımına 
sunulması için, rekabet ortamında 
özel hukuk hükümlerine göre 
faaliyet gösteren, mali açıdan 
güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 
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piyasaya giriş-çıkış izinlerinin 
verilmesi, fiyat düzenlemelerinin 
yapılması, tarifelerin 
onaylanması, piyasanın izlenmesi, 
yönlendirilmesi ve denetleme 
altyapılarının oluşturulması 
sağlanmaya çalışılmıştır.

Düzenlemenin önemli 
hedefleri

Enerji sektörünün ekonomi 
içindeki önemi dikkate alınarak 
diğer ülkelerin gelişim ve 
deneyimleri incelenmiş, 
Türkiye’de yeni kanun ve ilgili 
mevzuat düzenlemeleri yapılarak 
reform niteliğinde uygulamalar 
hedeflenmiştir. 

Bu uygulamalar;

• Mali açıdan güçlü, istikrarlı ve 
rekabetçi enerji piyasalarının 
oluşturulması,

• Enerjinin tüketicilere yeterli 
düzeyde, kesintisiz, kaliteli ve 
ekonomik olarak sunulmasının 
sağlanması,

• Sürdürülebilir bir enerji hizmeti 
altyapısının kurulması ve 
işletilmesi,

• Piyasada yeterince yabancı 
yatırımcı ve özel sektör 
payının hakim olması ve kamu 
yatırımlarına ayrılan bütçenin 
azalması,

• Elektrik hizmetinin 
verimli, kaliteli, sürekli bir 
şekilde sunulması, kayıp-
kaçakların normal seviyelere 
düşürülmesi, verimliliğin 
sağlanması,

• Tamamen rekabet 
koşullarında enerji fiyatlarının 
oluşturulması, 

• Çevreye duyarlı, sosyal, 
ekonomik bir piyasa modelinin 
oluşması,

• İleri teknoloji ve bilgi 
sistemlerinin kullanılarak 
şeffaflığın sağlanması, 

• Tek alıcılı bir modelden 
nihai olarak ikili anlaşmalar 
modeline geçilmesi

olarak belirlenmiştir. 

Piyasalarda yapılan düzenlemenin 
süresi sınırlıdır ve nihai güdülen 
hedef ise piyasaların izlendiği, 
denetlendiği ancak karışılmadığı, 
kendi dinamiklerine sahip serbest 
bir piyasanın şeffaf olarak tesis 
edilmesidir.

İlgili mevzuatı oluşturma 
ve geliştirme

Düzenleyici Kurum, diğer 
kurum ve kuruluşlardan geçici 
olarak görevlendirilen bir elin 
parmaklarının sayısı kadar 
az, ancak alanında uzman 
personeliyle ilgili bütün mevzuatı 
(Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 
ve Tarifeler Yönetmeliği, 
Dağıtım ve Şebeke Yönetmeliği 
ile başlayarak) kamuoyunun 
görüşlerini almak suretiyle, mesai 
mefhumunu yok sayarak tabiri 
caizse gece gündüz çalışarak 
yürürlüğe koymuştur. Özel 
sektörün çabuk uyumuna karşın 
özellikle bazı kamu elektrik 
şirketlerinin açık direnişleri ile 
karşılaşılmış, düzenlemelere 
görüş verilmemiş, ilgili mevzuat 
yok sayılmış ancak neticede 
kurumun kararlı ve istikrarlı 
duruşu ile bu direnç zamanla 
aşılarak bertaraf edilmiştir.

Enerji sektöründe rekabetin 
sağlanmasının önündeki yapısal 
engellerin kaldırılması, sektördeki 
doğal tekel niteliğindeki 
faaliyetlerin, rekabete açık 
faaliyetler ile birlikte yürütülmesi 
amacıyla öncelikli hedefler olarak; 

Şekil 1- Elektrik Piyasası Reformunun Kilometre Taşları

3096 sayılı
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3996 sayılı
YİD Kanunu

4283 sayılı
Yİ Kanunu

4228 sayılı
Elektrik 
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Dağıtım
Özelleştirmeleri
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Özelleştirmeleri
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2009 - tüm

tüketiciler serbest 
tüketici

Piyasa Açıklık
Oranı %29

Gün Öncesi
Piyasası

Piyasa Açıklık
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Şirketleri Hukuki

Ayrıştırma
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Piyasa Açıklık
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EPDK’nın
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piyasa, yaşama endeksli önemi 
ve stratejik niteliğine binaen 
oldukça hassas bir çalışma alanını 
oluşturmaktadır.

EPDK öncülüğündeki süreçte 
elektrik dağıtım sektöründe 
serbest piyasa koşullarını 
ve rekabete dayalı bir 
piyasa ortamını tesis etmek 
amacıyla kamu mülkiyetindeki 

elektrik dağıtım şirketlerinin 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 
Bu çerçevede 17 Mart 2004 tarihli 
ve 2004/3 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu kararı ile Elektrik Enerjisi 
Sektörü Reformu ve Özelleştirme 
Strateji Belgesi yayımlanarak 
Türkiye 21 elektrik dağıtım 
bölgesine ayrılmıştır (Şekil 2).

Dağıtım sektörü, nereden 
nereye?

Hayatın vazgeçilmezlerinden olan 
elektrik enerjisinin üretimi, iletimi 
ve dağıtımı, perakende satışı ve 
bunlara bağlı hizmetler oldukça 
dinamik olan elektrik sektörünü 
meydana getirmektedir. Özelinde 
elektrik dağıtım faaliyeti, 
tamamıyla hizmet esaslı bir 

Şekil 2- Türkiye’de Mevcut 21 Elektrik Dağıtım Bölgesi
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bedellerin doğrudan tarifeye 
yansıtılması ya da tarife yoluyla 
bu paraların kısa vadede 
dönüşünün mümkün olmadığı 
vâkıâdır. Bu yaklaşım her ne 
kadar strateji belgesindeki 
dağıtım özelleştirmelerinde kâr 
amacı gözetilmez hükmüne 
paralellik arz etmese de, yaklaşık 
30-33 yıllık süreler için devredilen 
bu şirketlerin sürdürülebilir olması 
da kamu düzenleyici otoritesinin 
görevi ve önceliklerinden olmak 
zorundadır.

Ülkemizin en dinamik sektörü 
olan ve stratejik açıdan 
önemi tartışmasız olan enerji 
sektöründeki özelleştirme 
kapsamında, perakende satış 
lisansına da sahip olan dağıtım 
şirketlerini satın alma prosesinin, 
güçlü fi nansal temellere ve 
gerçekçi beklentilere göre 
şekillenmesi, ülkeyi yönetenlerin, 
yatırımcıların ve tüketicilerin ortak 
çıkarlarının gereğidir. 

1926 yılı orjinli ilk özel şirket 
olan Kayseri ve Civarı Elektrik 
Türk A.Ş., 3096 sayılı Kanun 
kapsamında özelleşen ADM 
EDAŞ ve AKEDAŞ olmak üzere 3 

bölgedeki dağıtım şirketlerinin 
ve görevli tedarik şirketlerinin 
hariç tutulduğu diğer 18 dağıtım 
bölgesi bazlı özelleştirme ihale 
sonuçları aşağıda görülmektedir 
(Çizelge 1).

Özelleştirme yöntemi olarak 4046 
sayılı kanun çerçevesinde yer 
alan İşletme Hakkı Devri yöntemi 
tercih edilmiştir. Bu yöntemde, 
dağıtım varlıklarının mülkiyeti 
TEDAŞ bünyesinde kalmakla 
beraber, dağıtım şirketlerinin 
işletme hakkına dayalı olarak 
hisselerinin tamamının blok 
satışı yapılmaktadır. Dağıtım 
şirketleri, EPDK tarafından 
belirlenen kayıp-kaçak oranı, 
işletme ve yatırım maliyetleri ile 
tüketim hedefl eri gibi unsurları 
içeren bir tarife metodolojisine 
tabidir. Özelleştirme işlemleri, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından yürütülmüş 
ve 2013 yılında dağıtım 
sektörünün %100’ü özel sektöre 
devredilmiştir.

Strateji belgesinde mali açıdan 
güçlü şirketler olması gerektiğine 
değinilmiş, ancak kar amaçlı bir 
özelleştirme öngörülmemiştir. 
Ancak özelleştirme sonucunda 
değerlerin oldukça üstünde 
ihale teklifl eri ile özelleştirmeler 
tamamlanmıştır. Dağıtım 
bölgelerinin özelleştirme ihalesi 
süreçlerinde oluşan yüksek 

Dağıtım şirketleri, 
EPDK tarafından 

belirlenen 
kayıp-kaçak oranı, 
işletme ve yatırım 

maliyetleri ile 
tüketim hedefleri 

gibi unsurları 
içeren bir tarife 
metodolojisine 

tabidir. 
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üzerinde olduğu kolaylıkla 
görülebilir. Çizelgede görüldüğü 
üzere, sırasıyla 387 milyon ve 
118 milyon USD ile sonuçlanan 
Dicle EDAŞ ve Vangölü EDAŞ 
özelleştirme ihalelerinin verilen 
bedelleri,  normal şartlar altında 
hangi finansal enstrümanlar 
ve veriler ışığında incelenirse 
incelensin mali sonuçları 
açıklanabilir değildir, ancak 
ihale anında oluşan rekabet 
ve heyecan olarak bu skorlara 
ulaşıldığı yaklaşımı makul olarak 

değerlendirilebilir. Özelleştirme 
aşamasında, özellikle tüketiciye 
hizmet görevini bünyesinde 
barındıran elektrik dağıtım 
faaliyeti gibi bir hizmeti en 
yüksek bedele satmak değil, 
o varlığın sürdürülebilir olarak 
optimum değerleme bedeli ile 
devredilmesini sağlamak için 
gerekli mekanizmayı kurmak, 
uzun vadede ülke çıkarına 
en uygun yaklaşım olarak 
değerlendirilmelidir.

Yukarıda gösterilen, ilk ihalelerin 
yapıldığı 2008 yılında başlayan 
ve en son devrin yapıldığı 2013 
yılında sona eren söz konusu 
18 Dağıtım şirketinin gerçek 
değerlemeleri yapıldığında en az 
15 tanesinin gerçek değerlerinin 
oldukça üzerinde özel sektöre 
pazarlandığı söylenebilir. Ayrıca, 
gerçekleşen özelleştirme satış 
değerleri toplamı yaklaşık 12,7 
milyar ABD Doları baz alındığında, 
bu miktarın şirketlerin gerçek 
değerlerinin en az % 35-40 

Elektrik Dağıtım Bölgesi İhale Sonuçlanma Değeri (ABD Doları)

Dicle 387.000.000

Boğaziçi 1.960.000.000

Ayedaş 1.227.000.000 

Başkent 1.225.000.000 

Aras 128.500.000

Çamlıbel 258.500.000 

Çoruh 227.000.000 

Akdeniz 546.000.000

Fırat 230.250.000 

GDZ 1.231.000.000 

Meram 440.000.000 

Osmangazi 485.000.000 

Sakarya 600.000.000 

Toroslar 1.725.000.000 

Trakya 575.000.000 

Uludağ 940.000.000 

Vangölü 118.000.000 

Yeşilırmak 441.500.000 

Toplam 12.744.750.000 

Çizelge 1- 18 Elektrik Dağıtım Bölgesi Özelleştirme Bedelleri



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

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

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

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

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

ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ 
OLARAK hAKLARIMIZ
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TÜKETİCİ KÖŞESİ
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Yeni bir ev satın aldınız ve ilk defa 
elektrik bağlatacaksınız. Bunun 
için yaşadığınız yerin dağıtım 
şirketine müracaat etmelisiniz. 
Müracaatlarda, tapu kaydı, 
onaylı elektrik projesi ve İmar 
Kanunu kapsamında verilmiş izin 
belgeleri veya yapı kullanma izin 
belgesini ibraz etmek zorunludur. 
İnşa halindeki yapılar için ise 
yapı ruhsatı ibraz edilmelidir. 
Şirketler ayrıca abone grubunun 
tespiti için “Sanayi Sicil Belgesi”, 
“Yeraltısuyu Kullanma Belgesi” 
gibi belgeler de talep edebilir. 
Tüm belgelerin eksiksiz olması 
halinde şirketler saha incelemesi 
gerektirmeyen hallerde size 
10 gün, saha incelemesi 
gerektiren hallerde 20 gün 

içinde görüş vermeleri gerekir. 
Bağlantı başvurunuzun hemen 
karşılanması uygun bulunduysa 
dağıtım şirketi ile Bağlantı 
Anlaşması imzalamanız gerekir. 
Bağlantı başvurunuzun ilave 
yatırım yapılarak karşılanması 
veya ilave yatırım için yeterli 
fi nansmanın bulunmaması 
halinde, dağıtım şirketi 5 yılı 
geçmemek üzere size uygun bir 
tarih bildirecektir. Bildirilen tarihi 
beklemek istememeniz halinde 
bu yatırımı siz yaptırabilir veya 
fi nanse edebilirsiniz. Bu durumda 
gerçekleşen yatırıma ilişkin bedel 
bağlantı görüşünde yer verilen 
bağlantının karşılanacağı tarihteki 
yıl içerisinde en fazla 12 aylık 
taksitte size geri ödenecektir. 

Bağlantı talebinizin mahalli 
idareler, yasal engeller ve benzer 
sebeplerle karşılanmasının 
uygun görülmemesi halinde bu 
durum gerekçeleriyle birlikte size 
bildirilecektir.

İS YERİNIZE, EVİNİZE, ELEKTRİK KuLLANMAK 
İSTEDİĞİNİZ hERhANGİ BİR MEKANA ELEKTRİK 
BAĞLANTISI NASIL YAPILIR ?

İŞ YERİNİZE, EVİNİZE, ELEKTRİK KULLANMAK İSTEDİĞİNİZ HERHANGİ BİR MEKANA
ELEKTRİK BAĞLANTISI NASIL YAPILIR ?
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 Yeni bir ev satın aldınız ve ilk defa elektrik bağlatacaksınız. Bunun için yaşadığınız yerin 
dağıtım şirketine müracaat etmelisiniz. Müracaatlarda, tapu kaydı, onaylı elektrik projesi ve 
İmar Kanunu kapsamında verilmiş izin belgeleri veya yapı kullanma izin belgesini ibraz etmek 
zorunludur. İnşa halindeki yapılar için ise yapı ruhsatı ibraz edilmelidir. Şirketler ayrıca abone 
grubunun tespiti için sanayi sicil belgesi, yeraltısuyu kullanma belgesi gibi belgelerde talep 
edebilirler. Tüm belgelerin eksiksiz olması halinde şirketlerin size 45 (kırkbeş) gün içinde görüş 
vermeleri gerekir. Bağlantı başvurunuzun hemen karşılanması uygun bulunduysa dağıtım 
şirketi ile Bağlantı Anlaşması imzalamanız gerekir. Bağlantı başvurunuzun ilave yatırım 
yapılarak karşılanması veya ilave yatırım için yeterli finansmanın bulunmaması halinde, dağıtım 
şirketi 5 (beş) yılı geçmemek üzere size uygun bir tarih bildirecektir. Bildirilen tarihi beklemek 
istememeniz halinde bu yatırımı siz yaptırabilir veya finanse edebilirsiniz. Bu durumda 
gerçekleşen yatırıma ilişkin bedel bağlantı görüşünde yer verilen bağlantının karşılanacağı 
tarihteki yıl içerisinde en fazla 12 aylık taksitte size geri ödenecektir. Bağlantı  talebinizin  
karşılanmasının uygun görülmemesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte size 
bildirilecektir.
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Elektrik bağlantı başvurunuz 
olumlu bulunduysa dağıtım 
şirketi ile bağlantı anlaşması 
yapacaksınız. Peki bu anlaşmada 
nelere dikkat etmeniz gerekir? 
Öncelikle bu anlaşmalar Elektrik 
Piyasası Bağlantı ve Sistem 
Kullanım Yönetmeliği uyarınca 
hazırlanmıştır ve EPDK tarafından 

onaylanan genel ve özel hükümleri 
içeren standart nitelikteki 
anlaşmalardır. Bu anlaşmaların 
genel hükümlerinde, EPDK onayı 
olmaksızın değişiklik yapılamaz. 
Bu anlaşma kullanım yeri varlığını 
devam ettirdiği sürece yürürlükte 
kalır. Elektrik Piyasası Bağlantı 
ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 

ve onaylı bağlantı anlaşması 
örneğine http://www.epdk.org.tr/
documents/elektrik/anlasmalar/
DagitimSistemine
BaglitiAnlasmasi_Tuketici.doc 
adresinden, dağıtım şirketinizin 
web sayfasından yada 
www.ehbi.info internet 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Başvuru yaptınız ve bağlantı 
anlaşmasını imzaladınız. Bu 
anlaşma kullanım yerinizin dağıtım 
şebekesine bağlanmasını sağlıyor. 
Şimdi elektrik satın almak üzere 
bir anlaşma daha yapmanız 
gerekiyor. Dağıtım şirketleri 
tüketicilere elektrik satamazlar. 
Yeni kullanım yerinizde ilk kez 
elektrik kullanacağınızdan serbest 
tüketici niteliği taşımayacaksınız. 
Bu nedenle  yaşadığınız yerdeki 
görevli tedarik şirketinden 
elektrik almanız gerekiyor. 
Serbest olmayan tüketicilerin 
görevli tedarik şirketi ile yaptığı 
anlaşmaya parekende satış 
sözleşmesi denir. Görevli tedarik 
şirketinizi üç numaralı 186 telefon 

numarasından öğrenebilirsiniz.  
Yeni veya mevcut kullanım 
yerinizde bir takvim yılını 
geçirdikten sonra, bir önceki 
takvim yılında oluşan tüketim 
miktarınızın serbest tüketici 
limitini geçmesi halinde serbest 
tüketici olarak ikili anlasmalar ile 
dilediğiniz tedarikçiden elektrik 
enerjisini satın alabilirsiniz.  
Serbest tüketici iseniz elektriğinizi 
dilediğiniz tedarikçiden 
alabilirsiniz. Serbest tüketici olup 
olmadığınızı dağıtım şirketinizin 
internet sitesinden kontrol 
edebilirsiniz. Serbest  
tüketicilerin tedarikçi ile  
yaptıkları anlaşmaya ikili  
anlaşma denir.

ELEKTRİĞİ NASIL SATIN ALACAKSINIZ?



PERAKENDE SATIŞ 
SÖZLEŞMESİ
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Serbest olmayan tüketiciler 
görevli tedarik şirketleri ile 
yaptıkları perakende satış 
sözleşmesi ile elektrik satın alırlar. 
Perakende satış sözleşmesi, 
görevli tedarik şirketlerinin 
görüşleri alınmak suretiyle 
standart sözleşme olarak 
EPDK tarafından belirlenir ve 
EPDK onayı alınmaksızın bu 
sözleşmede değişiklik yapılamaz. 
Bu sözleşme, görevli tedarik 
şirketleri ile EPDK’nın internet 
sitesinde yayımlanır. Güncel 
perakende satış sözleşmesi 
örneğine www.ehbi.info internet 
adresinden ya da görevli tedarik 
şirketinizin internet sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

İkili anlaşmalar serbest tüketiciler 
ile tedarikçiler arasında yapılır. 
İkili anlaşmalar mevzuatta 
serbest tüketici niteliğini haiz 
gerçek veya tüzel kişiler arasında 
özel hukuk hükümlerine tabi 
olarak, elektrik enerjisi ve/veya 
kapasitenin alınıp satılmasına 

dair yapılan ve EPDK onayına 
tabi olmayan ticari anlaşmalar 
olarak tanımlanmaktadır. 
Serbest tüketiciler ikili anlaşma 
yaparken anlaşmada yer alan 
fi yat, ödeme koşulu gibi ticari 
düzenlemeler ile anlaşmanın 
süresi, yükümlülükler, fesih 

hükümleri gibi önemli maddelerin 
dikkatlice incelediklerinden emin 
olmalıdırlar. İlk kez serbest tüketici 
hakkını kullanacakların sayaçları, 
sayaçlarla ilgili mevzuata uygun 
olarak tesis edilmiş olmalıdır. İkili 
anlaşma örneklerine www.ehbi.
info adresinden ulaşabilirsiniz.

İKİLİ ANLAŞMA NEDİR ?

Tarifelere, www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/index.php/ 
elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 adresinden ulaşabilirsiniz.
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Enerjisa dağıtım şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Başkent EDAŞ, AYEDAŞ 
ve Toroslar  EDAŞ, çevre dostu ve yüksek verimli projelerin hayata geçirilmesi ile 
sürdürülebilir değer yarataran projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Akıllı şebeke 
uygulamalarını ivmeyle devam ettiğini belirten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Murat Pınar, “Bilişim ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi için Ar-Ge ve 
inovasyon yatırımlarına önem veriyoruz” dedi. 

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İÇİN DEĞER YARATAN AR-GE PROJELERİ 

Enerjisa Dağıtım Şirketleri faaliyet 
gösterdikleri 14 ilin kapsadığı 
yaklaşık 110 bin kilometrekarelik 
yüzölçümünde 20 milyon kişiye 
sürdürülebilir elektrik dağıtım 
hizmeti veriyor. Türkiye’de öncü, 
Avrupa’da ise örnek gösterilen bir 
seviyede elektrik dağıtım hizmeti 
sağlama hedefi paralelinde 
yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve çevreye uyumlu bir 
şekilde elektrik dağıtım hizmeti 
alması için bir yandan mevcut 
elektrik şebekesinin iyileştirilmesi 
için operasyonel ve yatırım 
faaliyetleri devam ederken, diğer 
yandan ise akıllı şebeke ve Ar-Ge 
faaliyetlerinde çalışmalar sürüyor. 

Enerjisa Dağıtım şirketlerinin 
bugüne kadar tamamladıkları 
yatırım projelerinin büyük 
bir bölümünü SCADA, OSOS 
(Otomatik Sayaç Okuma Sistemi), 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri, ERP 
(müşteri bilgi sistemi altyapısı) 
mobil güç kalitesi, akıllı sayaç 
pilot projeleri gibi teknoloji 
projeleri oluşturuyor. 

Akıllı Şebeke Teknolojileri 
Verimlilik Yolunda Mihenk 
Taşı

Konuyla ilgili konuşan Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar ”Bilişim çağı ile akıllı 

iletişim teknolojilerinin elektrik 
dağıtım sektöründe verimliliği 
artırmak için kullanılabileceğinin 
görülmesi ile ortaya çıkan 
Akıllı Şebekeler kavramı ve 
beraberinde getirdiği yeni iş 
modelleri Türkiye Elektrik Dağıtım 
Sektöründe yeni bir dönüşüm 
sağlamaktadır. Dolayısıyla dağıtık 
üretim tesisleri ve Akıllı Şebekeler 
iş modellerinin etkileri birer tehdit 
olmaktan çıkıp şirket ve ülke 
hedeflerine katkı sağlayan birer 
mihenk taşı oldu.” dedi.
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DAGSİS Projesi – Dağıtıma 
Gömülü Sistemlerin Etki 
Analizi ve Optimizasyonu 

‘Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki 
Analizi ve Optimizasyonu” isimli 
projemiz Aralık 2014 tarihinde 
EPDK tarafından onaylanarak 
EPDK AR-GE Projeleri fonu 
kapsamına alınmıştır. 6 farklı 
dağıtım şirketinin ortak olarak 
çalıştığı projenin 2016 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır.  

DAGSİS projesinde, Türkiye’nin 
farklı coğrafi  bölgelerinden, farklı 
müşteri profi line sahip ve farklı 
motivasyonlardaki 6 ayrı dağıtım 
şirketi tarafından; dünyada her 
geçen gün daha fazla konuşulan 
ve araştırılan birbirleri ile bağlantılı 
ve birbirlerini tamamlayıcı 
nitelikteki dağıtık üretim tesisleri 
(GES, vb.) elektrikli araçlar (EA), 
enerji depolama ve yük yönetimi 

konularında bütüncül bir yaklaşım 
ile Türkiye’ye özgü çözümler 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında:

• Operasyon bölgelerimizdeki 
mevcut lisanslı ve lisanssız 
PV santrallerinin ve 
hidroelektrik tesislerin şebeke 
entegrasyonları incelenerek 
bir standart tipoloji 
oluşturulması, SCADA tabanlı 
adaptif koruma sistemlerinin 
geliştirilmesi ve konuyla ilgili 
İSG problemlerinin azaltılması 
için risk analizi,

• Dağıtım şebekesinde kısa 
süreli yüksek talep olaylarının 
incelenmesi, sebep olan 
etkenlerin belirlenmesi 
ve azaltılmasına yönelik 
doğrudan veya dolaylı olarak 

şebekenin ihtiyaçlarına 
göre yüklerin yönetiminin 
gerçekleştirilmesi, 

• Elektrikli araçlar, farklı coğrafi  
şartlar altında farklı kullanıcı 
profi llerinin kullanımlarına 
göre modellenecek, çıkarılan 
bu kullanıcı profi line göre şarj 
ihtiyacı belirlenerek mesken, 
ticarethane, AVM gibi yavaş 
şarj noktaları ve otoban 
üzeri veya şehir içi hızlı şarj 
noktalarının şebekeye olan 
etkilerinin incelenmesi, 

• Dağıtık üretim, elektrikli 
araç hızlı şarj istasyonu 
ve şebeke ölçekli enerji 
depolama tesislerinin 
optimum konumlandırılması 
için algoritma ve çok amaçlı 
işletim sistemi geliştirilmesi 
yapılacaktır.

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ AR-GE PROJELERİ
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Türkiye Akıllı Şebekeler 
2020 Yol Haritası Projesi

‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2020 Yol 
Haritası Projesi’ isimli projemiz 
Nisan 2015 tarihinde EPDK 
tarafından onaylanarak EPDK 
AR-GE Projeleri fonu kapsamına 
alınmıştır. Danışman fi rma 
belirlenerek gerçekleştirilecek 
olan projenin 2016 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır.  

Türkiye Akıllı Şebekeler 2020 
Yol Haritası Projesi kapsamında; 
Türkiye’de tüketicilerin elektrik 
piyasasına aktif katılımını 
sağlayacak, yenilenebilir enerjinin 
üretimdeki payını arttırmaya 
yardımcı olacak, sistem 
verimliliğini ve enerji kalitesini 
iyileştirecek, maliyet etkin bir 
akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç 
duyulan metodolojiyi, süreçleri ve 

takvimi detaylarıyla tanımlayacak 
olan yol haritasının hazırlanması 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu 
yol haritası dahilindeki metodoloji 
tanımlanırken Türkiye için akıllı 
şebeke geçiş senaryolarının 
kararlaştırılması amacıyla tüm 
elektrik dağıtım şirketlerinden 
gelecek bilgiler analiz edilmesi 
yoluyla kullanılan ve kullanılması 
planlanan sistemlerinin olgunluk ve 
yeterlilik seviyesinin tanımlanması, 
dünya genelinde farklı ülkelerin 
ve uluslararası örgütlenmelerin 
akıllı şebeke vizyonlarının, 
hedefl erinin, gerçekleştirdikleri 
ve gerçekleştirilmesine karar 
verdikleri temel akıllı şebeke 
uygulamalarının değerlendirilmesi, 
Türkiye’de gerçekleştirilebilecek 
akıllı şebeke uygulamalarının 
fi zibilitelerinin yapılması 
planlanmaktadır.

Yeni Nesil Aydınlatma 
Tasarımı Projesi 

YENAT projemiz, EPDK AR-GE 
projesi onayı ile Nisan 2015’de 
başlamış olup 11 ay içerisinde 
tamamlanması planlanmaktadır. 

Yeni nesil aydınlatma tasarımı 
projesi ile Beypazarı bölgesinde 
tarihi dokuyu bozmadan, konforlu, 
huzurlu ve güvenli bir ortam 
sağlamak amacıyla aydınlatılacak 
bölgenin cadde, sokak, meydan 
ve tarihî özelliklerine göre 
uygun olarak sınıfl andırılması,  
bu sınıfl andırmalara uygun 
tasarımların yapılması 
planlanmaktadır. 

Projenin tamamlanması ile 
Beypazarı’nın tarihi dokusunun ön 
plana çıkmasıyla turistik faaliyetler 
artarak şehre sosyoekonomik 
katkı sağlayacaktır. 
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Uğur YÜKSEL
ELDER Genel Sekreteri

72

Ülke güvenliğini ilgilendiren savunma başta olmak üzere enerji, elektrik, doğal gaz ve su 
şebekeleri, sağlık hizmetleri, ulaşım, haberleşme ve finans gibi kritik alt yapı hizmetlerini bugün 
bilişim teknolojilerinden bağımsız işletmek mümkün değil. 

KRİTİK ALT YAPILAR VE 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İkna olmadınız mı? Hemen cep 
telefonunuzun ekranındaki 
mavi g ikonuna tıklayıp “geçen 
ay yaşanan siber saldırılar” gibi 
ifadeler yazın. Gelen sonuçlardan 
3-4 tanesini okusanız yeter. 
Tahmin edebileceğiniz gibi işin –
endişelenenlerin- başını 11 Eylül 
saldırıları sonrasında güvenlik 
seviyesi kırmızıdan paranoyaya 
çıkaran ABD çekiyor. İkinci sıraya 
ülkede yaşanan her 8-10 kişiye 
bir CCTV kamera yerleştiren 
İngiltere’yi koymak mümkün. 
Kuzey Kore ve Çin istatistiklerini 
bulamadığımızdan veremiyoruz. 
Aslında cep telefonu, tablet, 
bilgisayar derken tüm devletlerin 
vatandaşlarını adam başına 3-4 
kamera ile izlediğini söylemek 
yanlış olmaz. Neticede biz bunu  
G. Orwell’den okumuştuk. Bir 
bakıma modern dünya BBG 

evinde yaşıyor; iyi yanı ratingler 
düşük! Bu durum da az gelişmiş 
dünyanın tesellisi olsun. Yiyecek 
ekmeğimiz, içecek temiz suyumuz 
yok ama özelimiz bize ait deyip 
yataklarına rahat girsinler. Yalan 
dünyanın adaleti de bu kadar…

Bilişim, bu hizmetlerin yararlanıcısı 
olan bizlerin hayatını çok 
kolaylaştırdığı için bu bağımlılık 
–şimdi de mobil platformlar 
üzerinden- hızla artıyor. Her 
nimetin bir külfeti olacağından 
işte tam burada güvenlik endişesi 
devreye giriyor. Bunun için 
endişe demekte doğru değil, bu 
realite... Birey olarak bunu sanal 
dünyada kredi kartı bilgilerimizin 
çalınması seviyesinde yaşıyoruz. 
Kritik altyapı ölçeğine çıktığımızda 
tehdit ülke savunmasında zafiyete 
ya da kritik altyapı hizmetlerinin 
durmasında yaşanacak kaosa 
dönüşüyor. İşin en korkutucu 
tarafı bu tehditlerin saldırıya ve 
oradan da felakete dönüşmesi 
için internet bağlantısı olan bir 
bilgisayar ile ne yaptığını iyi bilen 
BİR kişi yeterli olabiliyor.
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Şaka bir yana kritik altyapının 
korunması ve siber güvenlik, tüm 
gelişmiş ülkelerin ulusal tehdit 
sırlamasında ilk sıralara yükselmiş 
durumda. 1940’larda Maslow 
piramidini yazıp çizmeden çok 
önce Eflatun’dan beri devletler 
güvenlik kelimesinin kamu 
düzenindeki önemini bilirler. 
Günümüzde bu konuda en iyi 
uygulamalarda hiç şüphesiz 
ABD’dedir; bakınız Hollywood. 
Ancak ayranın köpürtülen kısmını 
alsak bile kalan yeterince anlamlı. 
Bu nedenle ülkeler birbiri ardına 
kritik altyapının korunması ve 
siber güvenlik stratejilerini, eylem 
planlarını hazırlıyorlar, standartları 
belirliyorlar ve uygulamaları 
hayata geçiriyorlar.

Bizde ülke olarak Ulusal Güvenlik 
Strateji ve 2013-2014 Eylem 
Planını ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamında 20.06.2013 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlayarak 
yürürlüğe aldık.  Bu çerçevede 
ilk olarak Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı’nın 
başkanlığında Siber Güvenlik 
Kurulu oluşturuldu.   Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, 
Kamu Düzeni ve Güvenliği 
Müsteşarı, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarı, Genelkurmay 
Başkanlığı Muhabere Elektronik 
ve Bilgi Sistemleri Başkanı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu Başkanı, Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanı, 
Telekomünikasyon İletişim 
Başkanı Siber Güvenlik Kurulu’nun 
üyelerini oluşturuyor. Milli 

Güvenlik Kurulu dışında devletin 
muhtemelen bu kadar geniş 
katılımlı ve bu kadar üst düzey 
başka bir kurumu yok. 

Eylem Planı’na uygun olarak 
oluşturulan ikinci yapı ise Ulusal 
Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM). Ulusal ve uluslararası 
düzeyde bir koordinasyon 
merkezi olması hedeflenen 
USOM Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı bünyesinde 
oluşturuldu. USOM’un ilk 
eylemlerinden birisi Sektörel 
ve Kurumsal Siber Olaylara 
Müdahale Ekiplerinin (SOME) 
oluşturulması oldu. USOM ve 
SOME’ler nasıl çalışacak derseniz 
BTK’nın web sayfasından 
aldığımız şemayı inceleyebilirsiniz. 
(http://www.btk.gov.tr/tr-TR/
Sayfalar/SG-USOM-ve-Kurumsal-
SOME)

SİBER GÜVENLİK KRİTİK ALTYAPI TESİSLERI İÇİN NE KADAR 
BÜYÜK BİR RİSK OLuŞTuRuYOR?
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Siber güvenlik kritik altyapı 
tesisleri için ne kadar büyük bir 
risk oluşturuyor? Cambridge 
Üniversitesi’nin Risk Çalışmaları 
Merkezi adı altında bir araştırma 
merkezi var. Bu merkez 
toplum yaşamını tehdit edecek 
sistematik riskleri tespit etmek, 
bu risklerin yol açabileceği 
krizlerin olası etkilerini tahmin 
etmek ve riskler doğmadan 
alınabilecek tedbirleri önermek 
olarak özetleyebileceğimiz 
adımlardan oluşan faaliyetler 
yürütüyor. (http://www.risk.jbs.
cam.ac.uk/). İşte bu merkez 
geçtiğimiz günlerde İngiltere 
Hükümeti için de siber-güvenlik 
konusunda danışmanlık yapan 
uluslararası sigorta şirketi 
Lloyd ile birlikte bir rapor1 
yayınladı. Rapor da 1999 
yılından beri gerçekleştirilen 
siber saldırılardan örnekler 
verilmiş. Bu saldırıların önemli bir 
bölümünün içeriden (mevcut ya 
da eski çalışan) yapılmış olması 
dikkat çekiyor. ABD Anayurt 
Güvenliği Bölümünün 2014 
değerlendirmelerine göre siber 
saldırılara en fazla mağruz kalan 
sektör elektrik sektörü olarak 
görülmekte; elektrik sektörünü 
kritik üretim tesisleri izliyor. İş 
süreçlerinde bilişim teknolojileri 
dönüşümüne çok daha önce 
başlayan finans sektörünün %1 

ile en düşük saldırı oranlarından 
birisine maruz kalırken elektrik 
şebekesinin %32’lik oranı bu 
konuda alınması gereken 
mesafenin bir göstergesi 
niteliğinde. Öte yandan 
savunma ve ulusal güvenlik 
alanları siber saldırganların açık 
ara en büyük hedefleri. ABD 
Savunma Bakanlığı’nın ayda 
41 milyon teşebbüs, izleme ve 
saldırı ile karşı karşıya olduğu 
bilgisi Harvard Business Review 
Türkiye Eylül sayısında yer alan 
“Siber güvenlikte İnsan Faktörü: 
Pentagon’dan Dersler” adlı 
makalede yer aldı. Makale son 
3 yılda ABD’de kritik altyapılara 
yönelik saldırıların 17 kat arttığı 
ve tüketicilere yönelik siber 
saldırıların yılda 113 milyar 
dolar zarar oluşturduğu gibi 
istatistiklere yer vermiş. 

Yazarlar makalede şirketlere siber 
saldırılara yönelik geliştirecekleri 
savunma sistemlerinde ABD 
silahlı kuvvetlerinden örnek 
almalarını da tavsiye etmiş. 
Makale bu ya; ABD ordusu 
2009 yılında yaptığı bir analiz 
çalışması sonucunda kara, 
deniz, hava, üç ana kuvvet ile 
15 alt muharebe biriminde 
ve yüzlerce idari birimde, 15 
bin bilişim ağı ve bu ağlarda 
çok binlerce farklı donanım ve 

yazılım tespiti yapmış. Ayrıca 
tüm birimlerde uygulanan 
bilişim güvenlik protokollerinin 
de birbirinden farklı olduğunu 
yetmezmiş gibi bu farklı bilişim 
ağlarının bir şekilde birbirleriyle 
de irtibatlandıklarını görmüş. “İpin 
ucu bu kadar kaçmışken bile bir 
şey olmadıysa bu siber güvenlik 
o kadar dert edilecek bir şey 
değil” deyip rahat edeceklerine 
acilen ordu içindeki bilişim 
ağlarını tek noktadan yönetecek 
komutanı amiral olan bir birim 
oluşturmuşlar. (gereksiz bilgi: 
bizde kara-deniz-hava olan yazılı 
olmayan sıralama Ortadoğu’ya 
karadan gelinemediğinden orada 
deniz-hava-karadır). Bu birimde 
1950’li yıllarda oluşturulan 
nükleer denizaltıların güvenlik 
protokollerini esas alarak siber 
güvenlik için zorunlu kurallar, 
standartlar, donanım, yazılım, 
eğitimler, testler vb. belirlemiş. 
Tüm çalışmaların en üstüne de 
6 temel prensip koymuş. Bunlar 
neler diye merak ettiyseniz, ilki; 
“bundan sonraki ilk siber saldırıyı 
muhtemelen yan masadaki 
arkadaşın gerçekleştirecektir, 
gözünü ondan ayırma! 
(sorgulama)”.  

1 http://www.lloyds.com/lloyds/

press-centre/press-releases/2015/07/

business-blackout
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hale getirmişler. Oturup huzur 
bulmuşlar mı? Nerede! Bu sefer 
de “hepsini tek tip yaptık hem de 
duvarları güçlendirdik ama birisi 
surları delecek bir yol bulursa 
tüm kaleler aynı anda düşecek” 
diye kara kara düşünmeye 
başlamışlar. Şimdi bu tehdidi 
gidermenin yollarını arıyorlarmış. 
Savunma sektörü zaten böyledir; 
kimseye minnet etmez, kendi 
işini kendi yaratır. Ben bunu 
yıllar önce sektördeki ilk projem 
elektronik harp, ikinci projem 
elektronik karşı harp, üçüncü 
projem elektronik karşı-karşı harp 
olduğunda anlamıştım. 

İkincisi, birincisinin doğal sonucu 
olarak, “kimseye güvenme, 
her kritik işi en az iki kişi yap/
onayla (yedekleme)”. Üçüncüsü 
“kurallara kayıtsız şartsız 
uy (resmiyet)”. Dördüncüsü 
“kuralları bildiğinden emin olmak 
için seni sürekli sınava tabii 
tutacağız (denetleme)”. Beşincisi 
“sınavlarda başarılı ol diye seni 
sürekli eğiteceğiz (bilgi derinliği)”. 
Altıncısı “hala daha hata yaparsan 
gelip itiraf et; biz bulursak bedeli 
daha ağır olur (dürüstlük)”. 
Kısaca tüm bilişim ağlarını 
almışlar ve özellikle çalışanları 
disipline etmişler, yeknesak 

Cambridge 
Üniversitesi 

ve Lloyd ortak 
çalışmasında 
temel olarak 
ABD elektrik 
şebekesine 
yapılacak 
bir siber 

saldırının olası 
sonuçlarını 

değerlendiriyor. 

ABD Siber Saldırılar 2014
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50 adet üretim tesisin (bölgedeki 
toplam tesisleri –hedefleri- %10’u) 
siber güvenlikleri aşılıyor. Günü 
geldiğinde sistemleri zaman 
zaman yangınlara neden olacak 
düzeyde aşırı yükleyerek üretim 
tesislerin devreden çıkması 
sağlanıyor. Bu ABD’nin kuzeyinde 
şebekenin dengesizliğe 
düşmesine ve kalıcı elektrik 
kesintilerine yol açacak bir süreci 
tetikliyor. Bu kesintilerin bir kısmı 
24 saat içinde giderilebilirken bir 
bölümü haftalarca sürüyor.

Baz senaryo da 50 üretim tesisi 
devre dışı kalıyor. Sistemin %90 
ancak iki hafta sonra ayağa 
kaldırılabiliyor. Şehirler ortalama 
3,78 gün elektriksiz kalıyorlar. Uç 
senaryoda ise 100 adet üretim 
tesisi devre dışı kalırken sistemin 
ayağa kaldırılması 4 haftayı 
buluyor; şehirlerin ortalama 
elektriksiz kalacağı süre ise 13,83 
gün olarak hesaplanmış. Bu 
büyük kesintinin ABD ekonomisi 
için sonuçları baz senaryoda 243 
milyar dolar olarak hesaplanmış. 

Uç senaryoda ise bu rakam 
bir trilyon doları aşıyor. Rapor 
bu olası ekonomik maliyetlerin 
sektörel bazda analizini de 
yapmış. En büyük zararı toptan 
ve perakende ticaret sektörü 
görüyor, kamu hizmetlerinin 
aksamasının maliyeti ise en büyük 
ikinci kalem. Üretim sektörü, 
konaklama ve gıda ile meskenler 
en fazla etkilenen diğer alanlar. 
Rapor aynı zamanda bu ekonomik 
kayıpların sigorta sektöründe yol 
açacağı maliyetleri de hesaplamış. 
Baz senaryoda sigorta sektörü 
tarafından ödenen teminatların 
bedeli 21,4 milyar uç senaryoda 
ise 71 milyar dolar olarak tahmin 
edilmiş.

Amerika’yı bırakıp AB’ye 
gelecek olursak; önce hep 
birlikte oturup ortak standartlar 
belirleyelim diye çalışmışlar. 
Sonra böyle olmayacak 
her ülke kendisi belirlesin 
demişler. Şimdi de, galiba, 
her ülkenin standartlarından 
ortak standartlar belirlemeye 

Cambridge Üniversitesi ve 
Lloyd ortak çalışmasında temel 
olarak ABD elektrik şebekesine 
yapılacak bir siber saldırının 
olası sonuçlarını değerlendiriyor. 
Baz senaryoda siber saldırı 
sonrasında 15 eyalet ve 
Washington’da 93 milyon kişiyi 
etkileyen uzun süreli bir elektrik 
kesintisinin finansal sonuçları 
ele alınmış. Senaryo Cambridge 
Üniversitesi araştırma merkezi 
tarafından kısmen gerçek veriler 
kısmen öngörüler çerçevesinde 
oluşturulmuş. Siber saldırının yol 
açabileceği ulaşım sistemlerinin 
çökmesi, ticaret ve üretimin 
durması, su kesintilerinin 
yaşanması ve hatta ölümlere 
kadar bir çok olası sonucu 
irdeliyor.

Senaryo kötü amaçlı bir 
yazılımın (malware) ülkenin 
kuzey eyaletlerindeki elektrik 
santrallerinin kontrol odalarını 
ele geçirmesini öngörüyor. 
Saldırı gününden 1,5-2 yıl önce 
başlayan çalışmalar neticesinde 
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ELDER olarak 
Ekim ayında 

dağıtım 
sektörü 

odaklı bir 
siber güvenlik 

konferansı 
düzenliyoruz.

akıllı şebeke uygulamaları 
derinleşmeden siber güvenlikle 
ilgili atılması gereken çok 
sayıda kritik adım var; örneğin 
özellikle SCADA düzeyinde tüm 
donanım ve yazılımların siber 
güvenlik açısından test edildiği 
bir lab kurulması ya da dağıtım 
şirketlerinin iletişim omurgasının 
güvenlik kriterlerinin belirlenmesi 
gibi. Çalışanların –çoğu kez 
istemeden- siber saldırının en 
önemli kaynağı olduğundan 
hareketle tüm personelin sürekli 
ve ulusal standartlarda eğitimi 
ise şüphesiz ilk atılması gereken 
adım. 

ELDER olarak Ekim ayında 
dağıtım sektörü odaklı bir siber 
güvenlik konferansı düzenliyoruz. 
Tüm bu konuları ve fazlasını ilgili 
paydaşlar ile bir araya gelerek 
irdeleyeceğiz ve beklentimiz o ki 
uzlaştığımız başlıkları uygulamaya 
geçireceğiz. Katkı sağlayabilecek 
ya da ilgi duyan herkesi 
bekliyoruz. Detayları 
www.elder.org.tr izleyebilirsiniz.

çalışıyorlar. Eylül 2015 için resim 
böyle, Ekim 2015’te ne olur 
bilinmez. 

Aslında başka ülkelerin ne 
yaptığının hiç bir önemi de 
yok. Güvenlik işinde kimseye 
güvenmeyecek, kendi göbeğini 
kendin keseceksin. Yoksa “it 
dalaşına” kalkan F-16 pilotunun 
Ege Denizi’ndeki tüm uçakları 
ekranında dost gördüğündeki ruh 
halini yaşarsın. Çok eski hikaye 
ama unutmamakta fayda var. Bu 
yüzden Siber Güvenlik Kurulu’nun 
düzenli toplanması, ölçülebilir 
hedefl er koyup takip etmesi çok 
ama çok önemli. USOM’un tüm 
SOME’leri oluşturması ve bunlar 
arasında etkin koordinasyonu 
sağlaması daha da önemli. 
Elektrik şebekesi özelinde 
seçilecek tüm yazılımların ve 
donanımların, uyulacak kurallar 
ile uygulanacak protokollerin 
belirlenmiş standartlara uygun 
ve kendi içlerinde uyumlu 
olmaları –en azından dağıtım 
şirketleri için- önemli. Türkiye’nin 
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Elektrikli otobüs alımı için ihaleye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’deki ilk elektrikli otobüs filosuna sahip olacak. 2O19 yılına 
kadar elektrikli otobüs sayısını 4OO’e çıkarmayı hedefleyen belediye, 
egzoz kaynaklı hava kirliliği ve motor gürültüsünü ciddi oranda 
azaltılmayı planlıyor.

İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜS 
fİLOSu İZMİR’DE

Elektrikli otobüs alımı için ihaleye 
çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’deki ilk elektrikli otobüs 
fi losuna sahip olacak. 2019 yılına 
kadar elektrikli otobüs sayısını 
400’e çıkarmayı hedefl eyen 
belediye, egzoz kaynaklı hava 
kirliliği ve motor gürültüsünü 
ciddi oranda azaltmayı planlıyor.

Yılda 16 milyon litre akaryakıtın 
tasarruf edilmesini öngören 
belediye, araçlarının tamamının 

çevre dostu ve ekonomik 
olmasına büyük özen gösteriyor. 
İlk etapta 20 elektrikli otobüs ve 
ekipmanları için ihaleye çıkan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
sürdürülebilir çevre politikalarıyla 
öncü bir rol üstleniyor. 

Elektrikli otobüs için alım 
şartnamesi hazırlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi  ESHOT 
Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
ihalede dünya ölçeğini dikkate 

aldıklarını söyledi. Bu ihalenin 
aynı zamanda teknoloji transferini 
başlatacağını belirten yetkililer, 
alınacak otobüslerde sadece 
elektrik enerjisinin kullanılacağını 
söyledi. “Hibrit araçlarda yakıtın 
çoğunluğu petrol ürünüdür. Bizim 
alacağımız araçlarda petrol ürünü 
kullanılmayacak” diyen yetkililer,  
2019 yılına kadar elektrikli otobüs 
fi losunu 400 otobüse çıkarmayı 
hedefl ediklerini anlattı.

SEKTÖR hABERLERİSEKTÖR hABERLERİ
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Otobüslerin elektirik ihtiyacını 
karşılamak için güneş 
enerjisinden faydalanılacağını 
kaydeden yetkililer, bu konuda 
ilk projenin TEDAŞ’ta onay 
aşamasında olduğunu söyledi.  
Yetkililer, şunları söyledi:

“Elektrikli otobüslerle ilgili 
tecrübelerimize ülkemizdeki 

üretici firmalar dahil bir 
çok kentin belediyesi ilgi 
göstermektedir. Şu ana kadar 
hazırlanmış bu kadar detaylı 
şartname bulunmamaktadır. 
Enerji tasarrufu dizel araçlara 
göre yüzde 75 olacaktır. Yatırım 
kendisini 5-6 yılda amorti 
edecektir.”

İzmir’in iklim ve coğrafi şartlarının 
otobüslerin teknik şartnamesinde 
esas faktör olarak ele alındığını 
da belirten yetkililer, elektrikli 
otobüslerin çıkacağı eğimin 
şimdilik yüzde 17-19 arasında 
değiştiğini belirtti. 

“TASARRuf YÜZDE 75”

Toplamda 20 elektirikli otobüs 
ve tüm sistemleri için 34 milyon 
lira yatırım yapılacağını belirten 
yetkilliler, “2019’a kadar 
elektrikli otobüs filomuzu 400’e 
çıkarmayı planlıyoruz. Bu konuda 
hazırladığımız fizibilite raporunu 

Kalkınma Bakanlığı’na gönderdik” 
dedi.

Elektrikli otobüslerin işletmede 
olduğu Çin ve Almanya’daki 
kentler ile Çin ve Polonya’daki 
fabrikalarda teknik elemanların 

ve planlamacıların geniş 
incelemelerde bulunduğuna 
değinen yetkililer, İzmir’in 
şartlarına uygun teknik 
şartnameyi hazırladıklarını dile 
getirdi. 

“hEDEf 4OO ELEKTRİKLİ OTOBÜS”
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ADM Elektrik Dağıtım şirketi 
olarak faaliyette bulunduğumuz 
bölgede yaşam kalitesinin 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
kılınmasında kurumsal 
sorumluluğumuzun bilinciyle 
hareket ederken daha iyi bir 
çevre ve toplum için fayda 
sağlayan projeleri hayata 
geçiriyoruz. Ülkemizin lisanslı 
ilk özel elektrik dağıtım şirketi 
olarak kendi gelişimimizi 
toplumsal gelişmeden bağımsız 
düşünmüyoruz. Hizmet 
sağladığımız tüketicilerimize 
daha temiz ve yaşanabilir bir 
dünya sunmak hedefi nde 
üzerimize düşen görevleri yerine 
getirme heyecanı ve enerjisi ile 
projelerimizi yürütüyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz başarılı ticari 
girişimler ile beraber kurum 
kültürümüzün bir yansıması 
olarak sosyal girişimci bir şirket 

SOSYAL SORuMLuLuK SOSYAL SORuMLuLuK 
PROJELERİPROJELERİ

BOL ÖDÜLLÜ PROJE 
“LEYLEKLER ÖLMESİN”
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kimliği ile şimdiye dek çevre, 
eğitim, spor, kültür ve sanat 
gibi farklı alanlarda kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerine 
imza attık. Söz konusu 
projelerimizde sürdürülebilir 
etkiler ve faydalar yaratmak, 
yürüttüğümüz projelerin uzun 
soluklu olması bu alandaki 
birincil hedefl erimizdendir. 
Özellikle çevre ve eğitim alanında 
toplumsal hayatı zenginleştiren 
projelerimizle gelecek kuşakların 
daha güzel bir yaşama kavuşması 
için var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz.

Çevreyi, doğayı ve doğal 
yaşamı korumak üzerine 
kurduğumuz çevre politikamızı 
her alana yansıtarak, kazan – 
kazan ilkesi ile başladığımız 
ve süreklilik konusunda tüm 
çalışma arkadaşlarımızla 
üst düzey bir hassasiyetle 
yaklaştığımız “Leylekler Ölmesin” 

projemizin çalışmalarını aralıksız 
yürütüyoruz. 

Projemizi hayata geçirmeden 
önceki süreçte elektrik 
hatları nedeniyle özellikle göç 
mevsimlerinde leylekler zarar 
görmekteydi. Leyleklerin hatlara 
teması sonucu elektrik arızaları 
yaşanıyor, elektrik kesintileri 
neticesinde sunduğumuz hizmet 
kalitesi düşüyordu. Yaşanan 
arızalar ve kesintiler sonrasında 
iş yükü oluşmasının yanında 
ekonomik maliyetler artmaktaydı. 
Tüm bunları dikkate alarak 
oluşan zararların engellenmesi 
ve yaratıcı çözümler ile faydaya 
dönüştürülmesi amacıyla 2009 
yılında “Leylekler Ölmesin” 
projemizi hayata geçirdik.

Leyleklerin yaşam hakkını ve 
doğayı korumak, tüketicilerimizin 
yaşam kalitesini ve sunduğumuz 
hizmet kalitesini arttırmak, 
şirketimizin maliyetlerinin ve iş 

yükünü hafi fl etmek projemizin 
amaçları arasındaydı. Kazan 
kazan ilkesine bağlı olarak 
herkes için karşılıklı faydanın 
hedefl endiği, doğayı ve doğal 
hayatı koruma bilinciyle 
başlattığımız “Leylekler 
Ölmesin” projemizde her yıl 
düzenli olarak göç mevsimi 
öncesi orta gerilim hatlarında 
iletken ve izolatör teçhizatında 
yalıtım çalışması yapıyoruz. 
Ayrıca elektrik direklerimiz 
üzerine daha önce leylekler 
yuva yapmışlar ise olası riskleri 
ortadan kaldırmak amacıyla 
direkler üzerine leyleklerin yuva 
yapmasına elverişli özel yaşam 
platformları monte ediyoruz. 
Her yıl yeni yalıtım ve yuva 
çalışmaları yaparak, daha önceki 
teknik çalışmaların bakımlarını 
gerçekleştirerek leyleklerin 
hayatını güvence altına alıyoruz. 
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Projeye başladığımız 2009 yılında 
ilk olarak Ekosistem Koruma 
ve Doğa Sevenler Derneği, Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümü, Tabiat Tarihi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı ile bakanlığa 
bağlı bölge müdürlükleri ile 
işbirliği yaparak leylekleri 
koruma çalışmaları ve yavru 
halkalamalarına başlandı. Ayrıca 
yıl içinde hizmet bölgemizde 
elektrik direkleri üzerine 
leylekler tarafından yapılan 
yuvalar tespit edildi. Projemizin 
detaylı araştırmaları neticesinde 
elektrik hattı kaynaklı leylek 
yaralanmaları tespit edilmiştir. 
Ölümlerinin büyük bir çoğunlukla 

orta gerilim hatları ve izolatörleri 
üzerine konduklarında, elektrik 
direği üzerindeki yuvalarda 
bulunan yavruların ilk uçma 
deneyimlerinde yaşandığı 
belirlendi.

2010 yılına gelindiğinde ise 
hizmet bölgemiz olan Aydın, 
Denizli ve Muğla illerinin 
tamamında proje çalışmalarımız 
yürütülmeye başlandı ve göç 
mevsimi öncesinde yaklaşık 200 
elektrik direğine leyleklerin yuva 
yapmasına elverişli özel yaşam 
platformları yerleştirildi. Proje 
kapsamında pilot bölge olarak 
seçilen Aydın İli Söke İlçesinde 
orta gerilim izolatörlerinin 
üzerine ve özel yaşam platformu 

yerleştirilen direklerde iletkenlerin 
her iki yönünde 75 cm’lik 
kısımlarına elektriksel koruyucu 
yalıtım malzemeleri monte edildi.

“Leylekler Ölmesin” projemiz 
dâhilinde 2009 yılından bu yana 
tüm hizmet bölgemiz içinde 
kuşların göç yolları üzerinde 
bulunan noktalarda toplamda 
1250 adet yuva yapmaya elverişli 
özel yaşam platformu yerleştirdik. 
Yapılan yuva ve özellikle orta 
gerilim (OG) hatlarındaki yalıtım 
çalışmaları sayesinde 6000’e yakın 
leylek hizmet bölgemizde güvenle 
yaşamlarını sürdürürken, biz de 
onlara ev sahipliği yapmanın 
mutluluğu ile çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.  

“LEYLEKLERE EV SAhİPLİĞİ YAPMANIN MuTLuLuĞuNu 
YAŞIYORuZ”
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Projenin en önemli ve sevindirici 
sonucu olarak direk üzerine 
yerleştirilen özel yaşam 
platformları ile elektrik hatlarında 
yapılan yalıtım çalışmaları 
sayesinde elektrik kaynaklı 
leylek yaralanmaları ve ölüm 
oranlarında çok büyük bir düşüş 
yaşanmaktadır. Ekosistemi 
Koruma ve Doğa Sevenler 
Derneği’nin bu yıl yayınlamış 
olduğu leylek raporunda da 
projemizin önemi ve bölgeye 
sağladığı faydalar vurgulanmıştır. 
Söz konusu raporun özet kısmında 
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.“ 

Projemizin gerekliliği ve sağladığı 
faydalar dikkate alındığında 

projemiz kısa sürede büyük 
bir farkındalığın ilk adımı oldu. 
Leylekler Ölmesin projemize ilk 
ödül TEDAŞ’tan (Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş.) geldi. 2009 yılında 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü Halkla 
İlişkiler Proje Yarışmasında 
Leylekler Ölmesin projemiz 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 projemiz “Yılın Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Kategorisinde 
Üçüncülük” ve “Örnek Çevre 
Stratejisi” ödüllerine layık görüldü. 
Projemizin 2013 yılında Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından ülke çapında diğer 
elektrik dağıtım şirketlerince 
uygulanması için örnek 
gösterilmesi ise bize tarifsiz bir 
gurur yaşattı. 

Kurum kültürümüzün 
bir yansıması olarak 
gerçekleştirdiğimiz kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerinde, en 
büyük hassasiyetimiz her zaman 

”sürdürülebilirlik ve süreklilik” 
olmuştur. Diğer elektrik dağıtım 
şirketlerine örnek olan projemiz 
kapsamında her geçen gün yeni 
yuvalar yapılırken, daha önceki 
süreçte yerleştirilmiş yuvaların 
bakımları gerçekleştirilmekte ve 
orta gerilim hatlarında yalıtım 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 
olarak her yıl Bursa’da 
uluslararası platformda 
gerçekleştirilen Leylek 
Şenliği’ne katılarak bu 
alandaki istikrarımızı 
sürdürürken, dileğimiz ve 
çabamız “Leylekler Ölmesin” 
projemizle yaşanan olumlu 
etki ve faydaların tüm ülkeye 
yansımasıdır. Katıldığımız 
her platformda projenin 
ülke geneline yayılmasındaki 
gerekliliği yüksek sesle dile 
getirmekten ve projenin 
hedefleri doğrultusunda 
yapmış olduğumuz 
faaliyetler ile diğer elektrik 
dağıtım şirketlerine öncülük 
yapmaktan gurur duyuyoruz. 

ÖDÜLLÜ PROJEMİZ fARKINDALIĞIN İLK ADIMI OLDu
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İmece geleneğini temel alan 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), 
sorumluluk bilinciyle hareket 
eden değişik siyasi görüşteki kişi 
ve kurumların bir araya gelerek 
oluşturduğu bir kuruluş.  “Hiçbir 
karşılık beklemeksizin eğitimde 
taraf olmak için oluşturulan özgün 
bir örgütlenme modeli” olarak 
kendilerini tanımlayan kooperatif 
üyeleri,  kamuoyunun yakından 
tanıdığı, güven konusunda kuşku 
duyulmayan kişilerden oluşuyor. 
Hiçbir ücret ve huzur hakkı 
almadan gönüllülük esasıyla görev 
yapan kooperatif üyeleri, kamu 
ve toplum çıkarlarını gözeterek 
çalışıyor. 

Ortaklarına kar payı dağıtmayan 
ÇEK, elde edilen değerleri yeni 
eğitim yatırımlarına ve ekonomik 
nedenlerle okuma olanağından 
yoksun çocuklara harcıyor.  
Sadece eğitim-öğretim kurumları 
işletmeyen ÇEK, sosyal, kültürel 
ve eğitsel etkinlikler, eğitimle ilgili 
paneller, konferanslar, konserler, 
tanıtım gezileri düzenleyerek;  
kent halkını, üyelerini ve 
çalışanlarını kültür ve sanatla 
buluşturuyor. 

Yurt genelinde çağdaş, laik, insan 
haklarına saygılı, barışa katkıda 
bulunan, katılımcı ve özgür 
bireyler yetiştirmek amacıyla 

anaokulundan üniversiteye  
kadar öğretim kurumları açmayı 
hedefleyen ÇEK’in kurumlarından 
bazıları şunlar:

Görükle Yükseköğrenim 
Karma Öğrenci Yurdu, 3 
Mart Beşevler Anaokulu, 
3 Mart İlk ve Ortaokulu, 
Güler-Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız Öğrenci 
Yurdu, 3 Mart Anadolu 
– Fen Lisesi (temeli yeni 
atıldı), Kültür Merkezi, 
Çelenk Hizmeti.

EĞİTİMDE AYDINLIĞA AÇILAN PENCERE: ÇEK

“Karanlık günlerde bir ışık, umutsuz günlerde bir çıkış noktası olması” 
sloganıyla bir grup Bursalı aydın tarafından kurulan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 
kuruluşunun 2O’inci yılını kutluyor.
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ÇEK’in ilk varlığı olan 330 öğrenci 
kapasiteli Görükle Yükseköğrenim 
Yurdu’nda hizmete girdiği 
tarihten günümüze kadar 
binlerce öğrenciye “barınma ve 
yemek” bursu verildi. Okuldaki 
eğitim-öğretim etkinliklerinin 
çocukların “her şeyi kendi 
başına yapabilmesi” temeline 
dayandırılan 3 Mart Beşevler 
Anaokulu’nda paralı eğitim 
veriliyor. 2014 yılında hizmete 
açılan Güler-Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, 
Bursa’daki çeşitli anadolu liselerini 
kazanan dağ yöresi köylerden ve 
kırsaldan gelen yoksul öğrencileri 

barındırıyor.  Tamamı yüzde yüz 
burslu olan öğrencilerin, her 
türlü ihtiyaçları ÇEK tarafından 
karşılanıyor. 

“Anaokulundan üniversiteye…” 
sloganı ile yola çıkan ÇEK,  20’inci 
kuruluş yılında 34 derslikli 3 Mart 
Anadolu  ve Fen Lisesi’ni, 2016-
2017 eğitim-öğretim yılında 
hizmete açmayı hedefliyor.          

Tıpkı diğer kurumlarında olduğu 
gibi lisede de, bilimin çağdaş 
gelişimine uygun, kaliteyi öne 
çıkaran, sorgulayıcı, dogmatik ve 
fanatik olmayan, dayanışmacı, 
yurtsever, emeğe saygılı,  

Atatürk’ün ifadesi ile “fikri hür, 
irfanı hür, vicdanı hür” bireyler 
yetiştirmeyi amaçladıklarını 
bildiren ÇEK yetkilileri, “ Bugüne 
kadar imece kültürünün en güzel 
örnekleri verilerek, Bursa’ya 
ve ülkeye aydınlanma yuvaları 
kazandıran ÇEK, geleceğe dair 
umutsuzluk ve endişe yaratan 
eğitim politikalarına karşı antitez 
ve uygarlık yolunda bir arayışın ve 
umudun adıdır. Tıpkı, Anadolu’nun 
kuruyan, çatlayan topraklarına can 
suyu olan Köy Enstitüleri gibi” diye 
konuştular. 

ÖĞRENCİLERE BuRS
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ETKİNLİKLERETKİNLİKLER

11-12 Ağustos 2015 
tarihleri arasında 
Almanya’nın Dresden 
kentine düzenlenen 
eğitim gezisine, 
derneğimizin üye 
şirketleri Başkent 
EDAŞ, Yeşilırmak EDAŞ, 
GDZ EDAŞ, Akdeniz 
EDAŞ, Vangölü EDAŞ, 
Meram EDAŞ ile ELDER 
yetkililerimiz katıldı.

uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu (ISSA), İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitim Gezisi organize etti. Üyesi olduğumuz ISSA’nın eğitim gezisine 
ELDER olarak katıldık.

ELDER ÜYELERİMİZ 
ISSA EĞİTİM GEZİSİNE KATILDI
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ELDER’in İş Sağlığı ve Güvenliği 
Çalışma Grubu tarafından 
planlanan ve eğitim konuları 
önceden belirlenen eğitim 
programına, ISSA aracılığıyla, 
Almanya Devlet İş Kazası ve 
Meslek Hastalığı Sigortası 
Enerji, Tekstil, Elektrik ve Medya 
Ürünleri Bölümü (BG ETEM) ev 
sahipliği yaptı. Eğitim programı 
çerçevesinde BG ETEM eğitim 
tesisinde hem teorik hem pratik 
dersler verildi. Eğitim programı 
süresince İş Sağlığı ve Güvenliği 
hakkında Derneğimizin çalışma 
grubu tarafından belirlenen özel 
konular hakkında bilgi alındı. 
Yeni teknoloji ile inşa edilen bir 

trafo merkezi ziyaret edilerek 
bakım çalışmaları izlendi ve 
sahada güvenlik açısından alınan 
tedbirlerle ilgili bilgi alındı. 

ISSA ve ELDER arasında sağlanan 
iyi niyet anlaşması kapsamında, 
Almanya’dan 11-12 Ocak 2016 
tarihlerinde İstanbul’a teknik 
ziyaret için gelecek olan heyete 
Enerjisa Elektrik Dağıtım Şirketleri  
ev sahipliği yapacak. ELDER 
olarak ISSA ile işbirliğini bir üst 
seviyeye taşımak istediklerini 
belirten ELDER sözcüsü Metin 
Doğan, İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda 24-26 Şubat 2016 
tarihlerinde Antalya’da ortak bir 
sempozyum düzenleneceğini 

duyurdu. Eğitim konusunda da 
gelecekte iki kurum arasında bilgi 
paylaşımının devam edeceğini 
bildirdi.

ELDER olarak, kısa süre önce 
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 
imzalanan protokol sonucunda 
elektrik ile ilgili bazı mesleklerde 
yeterlilik ve standart belirleme 
ile bu meslekleri belgelendirme 
yetkisini üstlendik. Bu kapsamda 
eğitim ile ilgili girişimlerde de 
bulunulacağını ifade eden Dernek 
yetkililerimiz, çalışmalarının 
yüksek nitelikli olması için 
uluslararası deneyimlerden 
faydalandıklarını belirttiler.
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ELDER, elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasında LED teknolojisinin 
kullanımında farkındalık oluşturmak ve teşvik etmek amacıyla Kongre ve fuar 
düzenliyor.

ELDER’DEN ENERJİ TASARRufuNA “LED” ÇÖZÜM

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER), uluslararası 
katılımlı 7- 10 Kasım 2016 
tarihlerinde “1.Uluslararası Işığın 
İzi Kongre ve Fuarı” düzenliyor. 
Antalya’da yapılacak Kongre 
ve Fuar,  LED teknolojisinin 
kullanımını artırarak önemli bir 
tasarruf sağlanmasını amaçlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Türkiye’deki mevcut 
6.5 milyon sokak lambasının LED 
armatürlerle değiştirileceğini 
açıklaması ELDER’i harekete 
geçirdi. Sokak lambalarının 
LED dönüşümü ile yıllık 1.2 
milyar TL’lik maliyet, en az 
yüzde 40 oranında azalacak. 

Toplam yatırımın 7 milyar dolar 
seviyesinde olması bekleniyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, EPDK, yerel yönetimler, 
akademisyen ve profesyonellerin 
katılımı ile gerçekleşecek Kongre 
ve Fuar, uluslararası katılımcılara 
da ev sahipliği yapacak.

ELDER tarafından yapılan 
açıklamada, Türkiye’de son on 
yıl içerisinde elektrik dağıtım 
faaliyetlerinin özelleştirilmesiyle 
enerji verimlilik alanında 
önemli yatırımlar yapıldığı 
belirtilerek, “ELDER olarak 
“1.Uluslararası Işığın İzi Kongre ve 
Fuarı”organizasyonu sayesinde, 
LED teknolojilerinin Türkiye’de her 

alanda kullanılmasının sağlanması 
ile önemli miktarda elektrik 
enerjisi tüketilminin azaltılması 
hedeflenmektedir” ifadesi yer 
aldı.

Elektrik dağıtım şirketleri ve 
özel sektör katılımcılarının 
yanısıra Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, EPDK, Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü, ETKB 
Strateji Geliştirme Dairesi, TEDAŞ, 
21 elektrik dağıtım şirketinin 
üst düzey yetkilileri, belediyeler, 
üniversiteler, özel sektör ve yerel 
yönetimlerin katkı sağlayacağı 
“1.Uluslararası Işığın İzi Kongre ve 
Fuarı” LED teknolojisi konusunda 
son gelişmeleri kapsayacak. 



“Aydınlatmada LED Teknolojileri, 
Çözümleri ve Destekleri”



Enerji alanında Türkiye’de 
düzenlenecek ilk küresel 
etkinlik, 25-28 Mayıs 2015 
tarihleri arasında dünyanın enerji 
sektörüne ev sahipliği yaptı. 
Ana teması “Enerji Düzenleme 
Dünyasını Buluşturmak” olarak 
belirlenen foruma,  Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) Platin Sponsorlardan biri 
olarak katılım sağladı. 

Dünya Enerji Düzenleme 
Forumu’nun açılışında T.C. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
eski Bakanı Taner Yıldız ve 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
konuştular. 

Dünyada beş kıtadan 12 bölgesel 
düzenleyici birliğinin ortak 
girişimi olan forum, enerji ve 
enerji düzenlemelerine ilişkin bilgi 
ve deneyimlerin paylaşılması, 
sorunlar ve geliştirilen çözüm 
önerilerinin tartışılması amacıyla 
gerçekleştirildi. 

Dünya Enerji Düzenleme 
Forumu’na, enerji alanında 
düzenleyici otoritelerin 
yanı sıra, enerji şirketleri, 
uzmanlar, akademisyenler ve 
politikacılardan oluşan 80’i aşkın 
temsilci katıldı. 800’ü aşkın 
katılımcının iştirak ettiği Forum’da 
6’sı genel, 18’i paralel olmak 
üzere toplam 24 oturum yapıldı. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir, Başkan 
Yardımcıları Serhat Çeçen ve 
Ceyhan Sandalcı ile Yönetim 
Kurulu üyeleri Ahmet Çalık, 

Cemil Kazancı, Mehmet Cengiz, 
Mehmet Göçmen, Ali Şen Arıkan, 
Ayhan Yavrucu, Yaşar Aslan ve 
Ali Murat Korkmaz da etkinliğe 
katılım sağladı.  

9O

DÜNYA ENERJİ DÜZENLEME fORuMu GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Enerji düzenlemesi alanında dünyanın önde gelen konferansı olan 6. Dünya 
Enerji Düzenleme forumu (6th World forum on Energy Regulation),  T.C. 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın ELDER stant ziyareti 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in ELDER stant ziyareti 
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“fORuM hER KONuDA 
BEKLENTİLERİMİ KARŞILADI”

“TÜRKİYE SANILDIĞINDAN DAhA BÜYÜK BİR PAZAR”

Elektrik sektörüne ve özellikle 
kamu hizmeti veren kurum ve 
kuruluşlara bilimsel araştırmalar 
yapan ve kar amacı gütmeyen 
ABD Kaliforniya merkezli araştırma 
enstitüsü Electric Power Research 
Institute (EPRI) Başkan Yardımcısı 
Henry A. Courtright, forumu 
değerlendirdi. Türkiye enerji 
dağıtım ve iletim sektörünün 
sanıldığından daha büyük 
olduğunu ifade eden Courtright, 
genel olarak enerji piyasaları, 
teknoloji, regülasyon sorunları ile 
ilgili oturumları izlediğini ve çok 
memnun kaldığını dile getirdi. 
Courtright, beklentilerini şöyle 
aktardı:

“Daha önceden 2012 yılında 
Kanada’nın Québec şehrinde 
düzenlenen 5. Dünya Enerji 
Düzenleme Forumu’na katıldım. 
O yüzden dünyada gelişmeleri 
izleyebilme konusunda fırsat 
sunulacağına dair beklentim vardı. 
Québec ile kıyaslayacak olursak, 
İstanbul’da gerçekleşen forumda 
daha çok Avrupa odaklı konular 
konuşuldu. Ayrıca özellikle elektrik 
santral gelişimi ile ilgili Türkiye’deki 
gelişmeleri takip etmek istedim. 
Forum her konuda beklentilerimi 
karşıladı.”

Türkiye’nin sanıldığından daha 
büyük bir pazar olduğunu 
söyleyen Courtright, Türkiye’nin 
hem dağıtım ve iletim sektörü 
hem de elektrik santralleri 
bağlamında büyük bir pazar 
olduğunu vurguladı. Türkiye 
enerji sektörünün büyüme 
oranını şaşırtıcı bulan Courtright, 
“Yaptığımız araştırmaların 
Türkiye pazarına faydalı 
olabileceğini düşünüyorum. 
Burada birçok kişiyle tanıştım 
ve onlarla iletişimde olmaya 
devam edeceğiz. Dağıtım ve 

iletim konularında yaptığımız 
çalışmaları paylaşacağım.  
6. WFER’e katıldık çünkü 
regülasyonculara bilgi sağlıyoruz. 
Kar amacı gütmediğimiz için 
yaptığımız araştırmaları kamuya 
sunmak zorundayız. Güvenlik, 
iletim performansı, yenilenebilir 
kaynakların sisteme girişi, sistemi 
dengede tutmak ve değişkenlik 
konularında da özel araştırmalar 
yapıyoruz” dedi.

ABD’de 43 senedir faaliyet 
gösteren ve 500’ü aşkın bilim 
adamı ile mühendis olmak üzere 

toplam 750 kişiye istihdam 
sağlayan EPRI, son 5-10 senedir 
de ilk önce Batı Avrupa olmak 
üzere, Doğu Avrupa, Ortadoğu, 
Asya ve Avustralya’da araştırmalar 
yapıyor. İtalya merkezli Enel, 
İspanya’dan Endesa, Fransa’dan 
EDF, Birleşik Krallık’tan National 
Grid gibi Avrupa’nın önemli 
şirketleri ile çalışan EPRI’nin henüz 
Türk şirketleriyle bir bağlantısı 
olmamasına rağmen, Courtright 
bu konuda umutlu olduğunu 
sözlerine ekledi.

Henry A. COURTRIGHT
Electric Power Research  
Institute (EPRI) Başkan Yardımcısı



“AVRASYA’NIN REGÜLASYONu 
TÜRKİYE’DE KONuŞuLMALI”

Düzenlenen foruma katılan İsviçre 
Enerji ve Demiryolu Düzenleme 
Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda 
Avrupa Üniversitesi Enstitüsü 
– Floransa Regülasyon Okulu 
(European University Institute - 
Florence School of Regulation) 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Matthias 
Finger, Türkiye’nin Avrasya 
bölgesindeki rolünü ve faaliyetlerini 
desteklemek hedefiyle Türkiye’de 
ağ sanayi regülasyonunun 
tartışılabileceği bir okulun 
kurulması gerektiğini söyledi.

Finger su, elektrik, doğal gaz, 
hava taşımacılığı, demiryolu, 
posta hizmetleri gibi altyapılarla 
alakalı alanların regülasyonu 
ile ilgili çalışan ve düzenleyici 
kurumlara tavsiyelerde bulunan 
Floransa Regülasyon Okulu’nun 
bir benzerinin Türkiye’de 
kurularak, hem bölgeye hem 

de Türkiye’ye büyük fayda 
sağlayabileceğini söyledi. Son 
2-3 senedir bu konu üzerine 
görüşmeler gerçekleştirdiğini 
dile getiren Prof. Dr. Finger 
konuşmasına şöyle devam etti:

“İtalya Floransa’da bulunan ve 
Avrupa Komisyonu ile birlikte 
çalışan Regülasyon Okulu’nun 
bir benzerinin Türkiye’de 
kurulmasını önemli buluyorum. 
Regülasyon Okulu’nda endüstri 
ağları temel alınıyor yani enerji, 
telekom ve ulaşım konularında 
regülasyon yapılıyor. Türkiye’nin 
Ortadoğu, Akdeniz, Balkanlar, 
Orta Asya, Hazar bölgesi ve 
İran’ı kapsayan, Avrasya bölgesi 
ile ilgili önemli hedefleri var ve 
bunları desteklemek açısından 
bölgenin enerji düzenlemelerini 
etkileyebilmek, bu konuda söz 
sahibi olmak çok önemli.”
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“fORuM BAŞARILI GEÇTİ”

“BÖLGE KOORDİNASYONuNu ARTIRACAK”

Türkiye’de bu okulun 
kurulabileceği birçok başarılı 
üniversiteler olduğunu dile 
getiren Prof.  Dr. Finger, “Ancak 
zorlandığımız taraf, bu konuda 
bizi ve konsepti anlayacak ve 
en iyi şekilde destekleyecek 
üniversiteler arasında seçim 
yapmaktır. Bu okulun kurulması 
için ayrıca sanayinin de desteğine 
ihtiyacımız var. Türkiye’de 
özel enerji şirketleriyle de 
görüştüm ve bu fi kri gayet iyi 
karşıladılar. Özel sektöre de fayda 
sağlayabileceğini düşünüyorlar, 
çünkü Türk şirketleri bu bölgelere 
de girmek istiyorlar” ifadelerini 
kullandı.

6. WFER için İstanbul’da bulunan 
Prof.Dr. Finger forumun çok 
başarılı geçtiğini ancak bazı 
konulara daha somut bir 

yaklaşımın gerektiğini savunarak 
sözlerine şöyle devam etti: 

“Konular biraz soyut bir şekilde 
tartışılıyor. Utilities Policy 
(hakemli dergi) editörü Janice 
Beecher ile de görüştük ve 
belirli konulara daha somut bir 
yaklaşım göstermenin iyi bir 
fi kir olacağını düşünüyoruz. 
Dünyanın her yerinde regülatörler 
yeni konularla karşı karşıya 
kalıyorlar; mesela akıllı sayaçlar. 
Bunlarla ne yapacağız? Kimse 
bilmiyor. Politikacılar karar 
vermek istemiyorlar ya da sanayi 
tarafından yönlendiriliyorlar. 
Bu yüzden 2018 yılında 
Meksika’da gerçekleştirilecek 
olan 7. WFER’de bir panel 
düzenlemeyi düşünüyoruz. 
Burada da kimsenin konuşmadığı 
yeni ve en acil konuları ele 

almayı ve görüş alışverişinde 
bulunmayı hedefl iyoruz. Soyut 
konuların olması da gerekiyor 
ancak birkaç somut konunun 
da görüşülmesinin değer 
sağlayacağı kanısındayız. Buraya 
sonuçta yeni şeyler öğrenmek 
ve başkalarının deneyimlerinden 
faydalanmak için geliyoruz. 
Ayrıca bir de tabu konular var 
konuşulmayan. Zor olduğunu 
biliyorum ancak şu bir gerçek 
ki enerji regülasyonuna siyaset 
de karışabiliyor ve bu dünyanın 
her yerinde oluyor ama kimse 
bu konuyu bir türlü masaya 
yatıramıyor. Mesela bu konuya 
düzenleyicilerin nasıl yaklaşması 
lazım? İnsanlarla konuşuyorum 
ve çoğu ‘evet bu bizim ülkemizde 
de oluyor’ diyorlar ancak kimse 
konuyu açamıyor.”

Regülasyonun ilk dönemlerinin 
daha çok tarifeler ve 
fi yatlandırma ile alakalı olarak 
teknik başladığını ancak 
bugün regülasyon alanının çok 
genişlediğine dikkati çeken Prof. 
Dr. Finger “ABD’de hala böyle 
fakat Çin, İran gibi birçok ülkede 
regülasyon artık enerji politikaları 
haline dönüştü. Üretim, çevre, 
arz güvenliği iklim değişikliği gibi 
daha geniş konulara yayıldı. Bu 
da koordinasyon istiyor. Devlet 
teşvikleri konusunda büyük 
sorular var çözülmesi gereken. 
Bu Avrupai bir sorun ama 
onun dışında sonlandırılmasını 
istediğimiz politikalar var, nükleer 

konusu var, karbondioksit 
salınımını düşürmek istiyoruz, 
yenilenebilir enerjiyi desteklemek 
istiyoruz. Piyasa çalışmadığı 
için hükümetler bir sürü teşvik 
veriyorlar. Her ülke ayrı ayrı 
teşvik veriyor. Mesela; Fransa 
nükleeri destekliyor, Danimarka 
başka alanları, vesaire. 
Koordinasyon eksikliği var. 
Bu konulara daha sistematik 
yaklaşmamız gerekiyor. Bu 
kapsamda, Regülasyon Okulu’nun 
kurulmasının, daha inovatif 
ve daha az bürokratik bir 
yaklaşımı sağlayacağını ve bölge 
koordinasyonunu artıracağını 
düşünüyorum” dedi.

“Regülasyon 
Okulu’nun 

kurulmasının, 
daha inovatif ve 

daha az bürokratik 
bir yaklaşım 

sağlayacağını 
ve bölge 

koordinasyonunu 
artıracağını 

düşünüyorum.”



“TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜCÜNÜN 
ARTIRILMASINA ÇOK ÖNEM 
VERİLİYOR”

Danimarka’nın Enerji Düzenleyici 
Kurumu (Energitilsynet) Başkanı 
Uffe Bundgaard Joergensen, 
Kanada, İtalya, ABD ve 
Yunanistan’da yapılan önceki 
forumları takip etmiş bir isim olarak 
İstanbul’da 6’ıncısı gerçekleştirilen 
forumu değerlendirdi. Foruma 
katılımı ile ilgili beklentilerini 
dile getiren Joergensen, 
diğer ülkelerin düzenleyici 
kurumlarının karşılaştıkları 
sorunları ve bunlara getirilen 
çözümleri, Danimarka’da yapılan 
düzenlemelerle karşılaştırmak ve 
tecrübe kazanmak için bu etkinliği 
önemsediğini söyledi.

Ayrıca, hem Türkiye’de hem de 
dünya genelinde düzenleyici 
kurumların gündeminde 
hangi konuların yer aldığının 
önemli olduğunu da kaydeden 

Joergensen, “Önceki iki forumda, 
özellikle 2009 yılında Yunanistan’da 
yapılan forumda, en önemli 
gündem maddesi Avrupa’ya 
doğal gaz tedariki ve Gazprom’un 
sorunlarıydı ve bu sıralarda zaten 
finansal bir kriz yaşanmaya 
başlanmıştı. Doğal gaz arz 
güvenliği en çok tartışılan konuydu. 
Daha sonra 2012 yılında Kanada’da 
yapılan forum daha da farklıydı. 
ABD de büyük oranda kendi 
enerjisini kendi sağlayabilecek 
duruma gelmişti ve bu sefer 
onların karşılaştıkları sorunlar diğer 
ülkelerden tamamen farklı bir 
hal aldı. Burada özellikle Avrupa 
ülkeleri, ABD’nin artık enerji arz 
güvenliği sorunu olmadığını ve bu 
konuda yalnız kaldıklarını anladılar 
ve beklentileri hayli değişti” dedi.
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“EDAŞ’LARIN EN BÜYÜK SIKINTISI TARİfELENDİRME”

Bu sene Türkiye’de gündem 
maddesinin diğerlerinden 
fazlasıyla farklı olduğunu 
söyleyen Joergensen, bunu çok 
olumlu karşıladığını ifade ederek, 
”Bu forumda en çok konuşulan 
konu, önümüzdeki senelerde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
entegrasyonunun nasıl 
sağlanacağı oldu. Akıllı şebekeler 
gibi yeni teknolojilere ve tüketici 
gücünün artırılmasına çok önem 
veriliyor” diye konuştu. 

Bugün elektrik dağıtım 
şirketlerinin en büyük 
sıkıntılarından birinin 
tarifelendirme olduğunu söyleyen 
Joergensen, bu işin tarihine 
bakıldığında tüketicilerin, 
nakledilen enerjinin miktarı kadar 
ödeme yaptığını hatırlatarak, 
şunları söyledi: 

“İnsanlar çatılarına güneş 
panelleri yerleştirerek kendi 
enerjisini kendi üretmeye 

başladığında şebekeden 
elektrik alma ihtiyacı azalacak 
ve sadece güneş açmadığında 
şebekeden elektrik alacak. Bu 
ortamda eski usul tarifelendirme 
işe yaramayacak, onun yerine 
kapasite kullanımı üzerinden 
tarifelendirme yapılması 
gerekecek. Çünkü dağıtım 
şirketlerinin gelir kaynaklarından 
biri olan dağıtım bedeli, daha az 
elektrik dağıtımı yapıldığı için 
düşecek, ama aynı kapasiteyi yine 
de korumak zorundalar. O yüzden 
bu tarifelendirmenin değişmesi 
gerekiyor. Fakat bu konular çok 
yeni ve Danimarka’da da öyle 
ama biz bu düzenlemeyi yaptık. 
Başka bir sorun ise, şimdiye 
kadar yapılan yenilenebilir 
enerji yatırımlarında, eski 
tarifelendirme modeli ve bunun 
ekonomik getirileri baz alındı. Yeni 
tarifelendirme modeline geçince 
birçok yenilenebilirlerin ekonomik 
tutarlılığı kayboluyor. Fakat 

dağıtım şirketlerinin gelir kaynağı 
daha az riskli hale geliyor ve bu 
da hem yatırımcılar açısından 
hem de altyapının gelişmesi 
açısından önemli. Bu tartışmaları 
ilk defa bir forumda duyuyorum 
ama duyumlarıma göre bu 
birçok ülkede yaşanan başlıca 
sorunlardan biri. Bugün ortak 
noktalarımızdan bir tanesi budur.” 

Forumdan memnun olarak 
ayrıldığını ifade eden Joergensen, 
“Diğer ülkelerde hangi 
gelişmeler ve hangi kaygılar var. 
Danimarka’nın düzenlemeleri 
güncel konuları destekliyor mu 
bunları öğrenmek için geldim. 
Ama şunu söylemeliyim ki bu 
kişisel düşüncemdir, özellikle 
yenilenebilir kaynaklar ile yaşanan 
sorunları aşma konusunda, 
Danimarka’nın en öncü ülkelerden 
biri olduğunu düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.



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

BOĞAZİÇİ EDAŞ
Tel: 0212 311 36 00 
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





Metin KİLCİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı

Ceyhan SALDANLI
Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Murat PINAR
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü

“Enerji Piyasasına 
Girişleri Kolaylaştıracağız”

“Daha İyi Hizmet İçin 
Çalışıyoruz”

“Dünyanın Enerjisini 
Ben Koruyorum”
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E Y L Ü L  2 0 1 5ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 

3 Aylık Süreli Yayın

Gelecek için
Sürdürülebilir Enerji


