
ELDER 
ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ  

Tanıtım Kitapçığı





ÖNSÖZ

ELDER - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, elektrik dağıtım sektörünün köklü sivil toplum 
kuruluşlarından biridir. Kurulduğu günden beri elektrikte serbest bir piyasanın oluşumuna 
katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Vizyonu elektrik sektöründe rekabet bazlı serbest bir pi-
yasanın oluşumuna katkı sağlamak; misyonu elektrik dağıtım hizmetlerinin tüm kullanıcılara 
kaliteli, sürekli, doğru maliyetli ve eşit taraflar arasında ayrım yapılmaksızın sunulduğundan 
emin olmaktır. 

ELDER, başta elektrik dağıtım şirketleri ve tüketiciler olmak üzere tüm paydaşları için elekt-
rik dağıtım faaliyetlerindeki katma değeri artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve ekonomik 
faydayı büyütmek için ortak bir platform oluşturmaktadır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de elektrik dağıtım sektörü yapısal dönüşümden geç-
mektedir. Bu dönüşümün başında sektörün 100 yılı aşan iş modelinin değişmesi, bilgi ve ile-
tişim teknolojileri kullanımının artması ve rekabetin güçlenmesi gelmektedir. Önümüzdeki 
dönemde bu değişimlerin sürpriz sonuçları da olacaktır ancak sürpriz olmayan sonuç “tüke-
ticinin güçlenmesi” olacaktır.

Dağıtım faaliyeti kamusal bir hizmettir. Bu kamusal hizmeti özel sektörün dinamizmi, hizmet 
kalitesi ve verimliliği ile sağlamak dağıtım şirketleri olarak bizlerin görevidir. Bu temel prensip-
ler çerçevesinde strateji geliştirmek, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşılmasını sağla-
mak, ELDER olarak önceliğimizdir.

Serhat Çeçen
Yönetim Kurulu Başkanı
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Birinci (1963-1967) ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı (1968-1972) dönemlerinde, Türkiye’de-
ki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine 
ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisin-
de ve bir kamu kurumu çatısı altında birleşti-
rilmesi plan hedefi olarak öngörülmüştür. Bu 
hedef ve strateji doğrultusunda, 15 Temmuz 
1970 tarih ve 1312 sayılı Kanun’la, devletin 
genel enerji ve ekonomi politikasına uygun 
olarak, yurdun ihtiyacı bulunan elektriğin üre-
tim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak ama-
cıyla kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Tür-
kiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. 

10 Eylül 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2705 
sayılı Kanun’la Belediye ve Birlik Elektrik Tesis-
lerinin TEK’e devri ile elektrik enerjisinde bütünleşme sağlanmıştır.

1993 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki 
ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine 
kavuşturulmuştur.

2001 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ); Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. 
(EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) unvanlarında, anonim şirket statüsünde, üç ayrı 
iktisadi devlet kuruluşu şeklinde yapılandırılmıştır.

1993 yılından beri elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyeti yürüten TEDAŞ, bu hizmetlerinin özelleştiril-
mesine karar verilmesi üzerine 2004 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölge-
leri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır. 

Mülkiyeti TEDAŞ’a ait dağıtım varlıkları ve işletilmesi için zorunlu unsurları işletme hakkı kapsamında işleten 
şirketlerin yüzde 100 hissesi, hisse devri yöntemi ile özelleştirilmiştir. Özelleştirmeler 2008 yılında başlaya-
rak, 2013 yılında tamamlanmıştır. Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış hizmetleri dağıtım şirketleri aracılığı 
ile yürütülmekte iken bu hizmetler 2013 yılından sonra ayrı şirketler tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, kısa adı ile ELDER, ülke genelinde elektrik dağıtım faaliyeti ile iştigal 
eden elektrik dağıtım şirketlerinin üye olduğu çatı örgüt olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kurulu-
şudur. Faaliyetlerini, dernek tüzüğü kapsamında kuruluş amacına uygun olarak, elektrik dağıtım faaliyeti 
ile ilgili konularda kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürmektedir.
ELDER, T.C. Anayasası’nın öngördüğü ekonomi esaslarına, imtiyaz, özelleştirme ve enerji piyasası ile ilgili 
yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye’de elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin geliştiril-
mesine katkıda bulunmak, ülke enerji politikasını, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve elektrik enerjisi 
konusundaki uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmaktır. ELDER bu hiz-
metlerin standartlarının yükseltilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı, bu konuda kamuoyu 
oluşturmayı, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin, tüketicilerin ve kamunun hak ve menfaatlerinin korun-
masını amaçlamaktadır.

Vizyon
ELDER’in hedefi elektrik dağıtım sektörüne ilişkin ekonomiyi, ülke enerji politikasını, yasal çerçeveyi ve 
elektrik enerjisi hakkında uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak, araştırma yapmak, hizmetin 
geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve bu konuda kamuoyu oluşturmaktır.

Misyon
ELDER’in amacı elektrik dağıtım hizmetlerinin ülke yararına uygun şekilde yapılması ve geliştirilmesi için çalış-
mak, gerekli destek ve teşvikleri sunmak, üyelerinin ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak maddi 
ve manevi korumayı sağlamak ve enerji alanında ülke kalkınmasına hizmet edecek girişimleri özendirmektir.

Çalışmalar
•	 Düzenli	olarak	ulusal	ve	uluslararası	devlet	yetkilileri,	ticari	ve	profesyonel	organizasyonlar	ve	sektö-

rün önemli karar vericileri ile temas halinde olmak, gerekli olduğunda işbirliği yapmak.
•	 Sektörün	geliştirilmesinde	inisiyatifler	almak	ve	dünya	genelinde	son	teknolojik	çözümleri	takip	etmek.
•	 Ulusal	mevzuat	hazırlık	çalışmalarına	katılmak	ve	AB	mevzuatını	takip	etmek.
•	 Sektör	faaliyetlerini	yakından	takip	etmek,	basın	ve	sektör	ilişkilerini	yönetmek.	
•	 Dernek	üyelerine	genel	olarak	teknik,	hukuki	ve	idari	konularda	destek	sağlamak.
•	 Elektrik	enerjisi hizmetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, kurslar, konferanslar ve sempoz-

yumlar düzenlemek.
•	 Elektrik	enerjisi	hizmetleri	ve	dernek	üyelerini	tanıtan	kitap,	broşür	ve	diğer	basılı	yayınlar	hazırlamak.

ELDER – ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ KİMDİR ?
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I. KALİTE ÇALIŞMA GRUBU (ÇG1-KLT)
Kalite parametrelerinin ve ilgili diğer kıstaslarının belirlenmesi, izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması sü-
reçleri de dahil olmak üzere dağıtım faaliyeti hizmet kalitesiyle ilgili tüm adımlarda, sektörün ortak görüş-
lerinin oluşturulması hedefiyle, görev yapar.  Bu amaçla başta yürürlükte olan Elektrik Dağıtımı Ve Pera-
kende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği olmak üzere mevzuat çalışmalarına katkı sağlar. Dağıtım 
şirketlerinin mevcut durumları ve dünya uygulamaları da göz önüne alınarak, dağıtım sistemi üzerinden 
tüketicilerin kullanımına sunulan elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği ile ticari ve teknik kalitesinin artırıl-
masına katkı sağlamak asli görevidir. Kalite faktörünün gelir tavanına olan etkisi konusunda ilgili çalışma 
gruplarıyla işbirliği yapar.

II. İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU (ÇG2-İLT)
Dağıtım şirketlerinin kamu ve kamuoyundaki itibarını arttırmak amacıyla şirket bazlı, ortak ve ELDER odaklı 
iletişim faaliyetleri belirler, yürütülmesini koordine eder, sonuçlarını ölçer ve raporlar. Bu amaçla dönem 
bazlı iletişim stratejisi ve eylem planı hazırlar. Tüketici ve çalışan memnuniyetini düzenli olarak ölçmeye 
yönelik faaliyetlerde şirketler arası eşgüdüm sağlar. 

III. ARGE VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG3-ARGE)
Ülkemiz elektrik dağıtım sistemi altyapısının teknolojik gelişiminin hızlandırılması, sistemin daha verimli iş-
letilmesine yönelik yeni teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, bu çözümlerde yerlilik oranının yükseltilmesi, 
teknolojik uygulamalar neticesinde hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi 
hedefiyle ARGE projeleri geliştirilmesi ve bilgi paylaşılması süreçlerine etkin katkı sağlar. Bu amaçla ulusal 
ve uluslararası finansal destek programlarıyla irtibat kurar, buralara proje başvurusu yapılması süreçle-
rini koordine eder.

IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG4-İSG) 
Dağıtım faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını uluslararası standartların üstüne çıkarmayı hedefler. 
İlgili mevzuatın güncellenmesine, sektörde meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortadan kaldırılmasına yönelik 
faaliyetleri koordine eder. Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile veri oluşturulmasını temin eder.

ELDER	–	ÇALIŞMA	GRUPLARI
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V. DENETİM ÇALIŞMA GRUBU (ÇG5-DNTM)
Gerek 6446 sayılı yasa kapsamında dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin Bakanlık tarafından, gerek genel 
aydınlatma kapsamında TEDAŞ tarafından gerekse diğer mevzuatlar kapsamında ilgili kurum ve kuruluş-
larının inceleme ve denetimlerine yönelik mevzuat çalışmalarına görüş hazırlar, denetim süreçlerinin hızlı 
ve etkin işlemesine yönelik bilgi paylaşımı sağlar.

VI. SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMA GRUBU (ÇG6-SG)
Kritik altyapılardan olan elektrik dağıtım şebekesinin endüstriyel ve IT sistemlerinin siber saldırılara karşı 
gerekli güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik kamu düzenlemelerine katkı ve katılım sağlar. Bu amaçla ku-
rumsal SOME’lerin şirket organizasyonu içerisindeki yerini, kapasite planlamasını, personelin niteliklerini 
(eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay öncesi, esnası ve sonrasında 
yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı paydaşlarla iletişim esaslarını ilgili kamu kurumları ve 
mevzuat rehberliğinde oluşturur.

VII. YATIRIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER ÇALIŞMA GRUBU (ÇG7-YTRM)
Dağıtım şirketlerinin yatırımlar başlığındaki tüm süreçlerine etkin katkı sağ-
lar. Bu kapsamda mevzuat değişiklikleri önermek, sahada karşılaşılan sorun-
lar için çözüm önerilerini geliştirmek, deneyim paylaşmak süreçlerini koordine 
eder. Yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak malzeme ve sistemlerin teknik 
özelliklerinin belirlenmesi ile bu bağlamda asgari kriterleri ve/veya teknik şart-
namelerin hazırlanarak ilgili tüm kurumlar ile koordine edilmesini sağlar.

VIII. VERİ VE İSTATİSTİK ÇALIŞMA GRUBU (ÇG8-VERİ)
Elektrik dağıtım sektörüne yönelik veri havuzunun oluşturulmasını, verilerin 
analizini, istatistiklerin hazırlanmasını ve –“bilmesi gereken” prensibi çerçeve-
sinde- kamuoyu, kamu ve şirketlerimiz ile paylaşılmasını temin eder. Bu kap-
samda sektörümüzle ilgili veri toplayan ve/veya istatistik hazırlayan kurum ve 
kuruluşlardan alınan bilgilerin şirketlerimiz ile paylaşılmasını da koordine eder.

ELDER	–	ÇALIŞMA	GRUPLARI
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IX. HUKUK VE REGÜLASYON ÇALIŞMA GRUBU (ÇG9-HKK)
Şirketlerimizin devam eden hukuki süreçlerinde eşgüdüm ve bilgi paylaşımını sağlamak, mevzuat çalış-
malarına destek olmak, başta EPDK olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumların şirketlerimizi ilgi-
lendiren düzenlemeleri ile ilgili olarak şirket çalışanlarının uymaları gereken kurallara ilişkin ortak dokü-
manların ve eğitim programlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

X. TARİFE ÇALIŞMA GRUBU (ÇG10-TARİFE)
Dördüncü	Uygulama	Dönemi	öncelikli	olmak	üzere	dağıtım	faaliyet	gelir	gereksinimi	belirlenmesine	yöne-
lik tüm faaliyetler ve önerilerin eşgüdümlü oluşturulmasını ve EPDK başta olmak üzere ilgili kamu paydaş-
ları ile koordinasyonunu sağlar.

XI. SAYAÇ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG11-SYÇ)
Kullanıcı sorumluluğunda olan sayaçların yasa değişikliği ile temin, tesis ve işletme sorumluluğunun dağıtım 
şirketlerine verilmesiyle birlikte dağıtım şirketlerince birim fiyatlı olarak temin ve tesis edilen sayaçların, asgari 
teknik özelliklerinin tanımlanmasıyla türüne göre baz sayaçların tanımlanması, tanımı yapılan baz sayaçlar için 
birim bedellerin tespiti çalışmalarında bulunmak üzere çalışma grubu oluşturulması hedeflenmiştir.

XII. ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞMA GRUBU (ÇG12-ÇAĞMER)
Dağıtım şirketlerinin tüketici hizmetleri merkezleri bünyesinde, tüketicilere yönelik yirmi dört saat kesintisiz 
hizmet verecek şekilde kurulan çağrı merkezlerinin “Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin 
Usul	ve	Esaslarda”	belirlenen	performans	göstergelerinin	üzerinde	bir	performansla	işletilmesini	teminen,	
yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin yurt içi ve yurt dışı benzer veya diğer sektör çağrı merkezlerinin 
performanslarının incelenmesi, bilgi ve deneyim paylaşılması amacıyla oluşturulmuştur. 

XIII. İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMA GRUBU (ÇG13-İK)
Elektrik dağıtım sektöründeki mevcut insan kaynağının iyileştirilmesi, potansiyel insan kaynağının sektö-
rün ihtiyaçlarına uygun nitelikte hazırlanması için önerilerin oluşturulması başta olmak üzere, mesleki ye-

ELDER	–	ÇALIŞMA	GRUPLARI
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terlilik personel belgelendirme sınavlarına saha çalışanlarının hazırlanması MYK Belgeli personel istihdam 
edilmesinin teşviklerinin paylaşılması, sektörümüzle ilgili tüm mesleki eğitimlerin standardizasyonunun ve 
koordinasyonunun sağlanması (MEB, TEDAŞ, ELDER vb), EKAT eğitiminin ihtiyaca uygun revizyonu hak-
kında fikirlerin geliştirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik her türlü Çalıştay ve 
benzeri etkinliklerin planlaması ve gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin en üst düzeye yükseltilmesi 
için yapılacak uygulamaların geliştirilmesi, kadın istihdamının artırılması, çalışan çocuklarının başarıları-
nın izlenmesi ve desteklenmesi için proje geliştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturulmuştur. Tüm bu 
amaçlar doğrultusunda Teknik Eğitim ve Kalite Yönetim Tesilcileri alt çalışma grupları da oluşturulmuştur.

XIV. BLOKZİNCİR ÇALIŞMA GRUBU (ÇG14-BLOKZİNCİR)
ELDER içerisinde diğer çalışma grupları ile ortak çalışmalar yürütür ve blokzincir teknolojisinin elektrik da-
ğıtım sektöründe uygulanabileceği alanları ve projeleri hazırlar. Blokzincir Teknolojisinin uluslararası uy-
gulama trendlerini fırsatlar ve riskler açısından inceler ve analiz eder. Türkiye’de ve Dünya’da blokzincir 
üzerine çalışan kurumlarla iletişim sağlar, ortak çalışmalarla ilgili raporları düzenler ve kamu ile paylaşır. 
Dağıtım şirketlerinin onay süreçlerini hızlandırmak ve güç sistemlerinde enerji kalitesini arttırmak için öne-
rilen platformlarda blokzincir teknolojisinin özelliklerini araştırır ve araştırma raporlarını kamu ve kamuoyu 
ile paylaşır. Blokzincir Teknolojisi üzerine çalışan tüm enerji piyasası paydaşları ile ortak bir forum oluşturur 
ve çalıştay düzenler

ELDER	–	ÇALIŞMA	GRUPLARI
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ELDER, gerek ulusal gerekse uluslararası işbirlikleri aracılıyla ve önemli sektörel bilgi birikimiyle  
Ar-Ge projelerine destek vermektedir. ELDER’in dahil olduğu Ar-Ge projeleri ise şöyle:

1. PEAkapp 

Proje Başlığı: PEAKapp - Personal Energy Administration Kiosk App , Kişisel Enerji Yönetimi Platformu 
Uygulaması

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Mart 2016 – Nisan 2019

Konu: Avrupa	Birliği	Ufuk2020	programından	~2	Milyon	Euro	bütçe	ile	hibe	almaya	hak	kazanan	PEA-
Kapp projesinin amacı, enerji altyapısının daha iyi kullanılmasını sağlamak, akıllı ev teknolojilerinin etkin-
liğini artırmak, insanları enerji verimliliğine teşvik etmek, özellikle yüksek tüketim zamanında tarife temelli 
tüketimin azaltılmasına tüketicileri teşvik etmektir. Proje süresince uygulama gerçek pilot denemeler ile de 
test edilecek olup sosyal medya ve online oyun platformu entegrasyonlu bir akıllı telefon ve tablet uygu-
laması geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Ortakları:

• ELDER–Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Türkiye)

• Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Türkiye)

• Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz (Avusturya)

• IJsfontein Interactive Media (Hollanda)

• Tecnalia (İspanya)

• GreenPocket GmbH (Almanya)

• ENAMO GmbH (Avusturya)

• 220Energia OÜ (Finlandiya)

• Danmarks Tekniske Universitet (Danimarka)

• RTDS Association (Avusturya)

ELDER  AR-GE PROJELERİ
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Proje hedef kitlesi tüketiciler, elektrik dağıtım şirketleri, enerji pe-
rakende satış hizmeti sağlayan şirketler ve cep telefonu opera-
törlerinden oluşmaktadır.

Geliştirilen akıllı telefon uygulaması sayesinde;

•	 Kullanıcılar	uygulama	üzerinde	tüketim	değerlerini	görebilirler

•	 Diğer	tüketiciler	ile	tüketimlerini	kıyaslarlar

•	 Cep	telefonlarına	gelen	anlık	bildirimler	ile	şirketler,	tüketicilere	
dinamik elektrik fiyatları ve tasarruf fırsatları sunabilir

•	 Uygulamanın	içine	entegre	edilmiş	olan	oyun	modülü	kullanıcıları	eğlendirirken	bir	taraftan	da	enerji	
tasarrufunu öğretir

•	 Elde	edilen	tasarrufu	kullanıcı	dilerse	sosyal	medyada	yayınlayıp	ve	tartışmaya	açılmasını	sağlar

•	 Şirketler	akıllı	telefonlara	anlık	kişiselleştirilmiş	enerji	verimliliği	püf	noktaları	ve	teklifler	yollar

Web: www.peakapp.eu

ELDER  AR-GE PROJELERİ
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2. smarterEmc2

Proje Başlığı: Smarter Grid: Empowering SG Market Actors through Information and Communication Tech-
nologies - Akıllı Şebeke: Bilişim ve İletişim Teknolojileri Aracılıyla Akıllı Şebeke Kullanıcılarını Güçlendirmek 

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ocak 2015 – Ocak 2018

Konu: Avrupa	Birliği’nin	en	zengin	Ar-Ge	programı	olarak	kabul	edilen	Horizon	2020	(Ufuk	2020)	kapsa-
mında yürütülen SmarterEMC2 projesi, 2015 yılı Ocak ayında proje ortakları ile Atina’da gerçekleştirilen 
toplantı ile başlamış oldu. Proje ortakları arasında, dağıtım şirketi, üniversiteler, cep telefonu operatörleri 
ve teknoloji şirketleri bulunmaktadır. 

Proje Ortakları:

•	 ELDER	-	Elektrik	Dağıtım	Hizmetleri	Derneği	(Türkiye)

•	 ADM	Elektrik	Dağıtım	A.Ş.	(Türkiye)

•	 Intracom	SA	Telecom	Solutions (Yunanistan)

•	 The	University	of	Durham	(Birleşik Krallık)

•	 ICCS	-	The	Institute	of	Communication	and	Computer	Systems	(Yunanistan)

•	 INESCTEC	-	Instituto	de	Engenharia	de	Sistemas	e	Computadores	do	Porto	(Portekiz)

•	 Thales	Italia	spa	(İtalya)

•	 Aalborg	University	(Danimarka)

•	 OTE	-	Hellenic	Telecommunications	Organization	S.A. (Yunanistan)

•	 HEDNO	-	Hellenic	Electricity	Distribution	Network	Operator	S.A. (Yunanistan)

•	 FLE	-	Fujitsu	Laboratories	of	Europe	(Birleşik Krallık)

ELDER  AR-GE PROJELERİ
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4 milyon avro bütçeli SmarterEMC2 projesinin ana hedefi; bi-
lişim ve iletişim teknolojilerini mevcut elektrik sistemine enteg-
re ederek bu alanda çığır açan bir buluşa imza atmaktır. Akıllı 
şebekenin özellikle fayda sağladığı konular ve proje hedefleri 
arasında, akıllı şebeke uygulamalarının artırılması ile birlikte 
elektrik sistemine, tüketicinin daha aktif katılması ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının entegrasyonu bulunmaktadır. 2018 
yılında sonuçlandırılması beklenen projeyle; 

•	 Tüketici,	enerji	tedarikçisi ve dağıtım şirketi ile çok düzeyli, organize bir akıllı şebeke sistemi oluşturulması,

•	 Talep	yanıt	teknolojileri	sayesinde	tüketicilerin	sisteme	dahil	edilmesiyle	birlikte,	elektrik	tüketimi	yöne-
timinin ve iletişiminin sağlanması,

•	 Sanal	elektrik	santrallerini	piyasaya	dahil	ederek,	şebekeye	ek	hizmetlerin	sunulması	ve	akıllı	şebeke	
katılımcıları arasında iletişim sağlanarak yenilenebilir kaynakları ile dağıtık üretimin şebekeye entegre 
edilmesi,

•	 Bilişim	ve	iletişim	teknolojileri	uygulamalarının	artırılması	ve	bunların	sayesinde	şebeke	katılımcılarına	
enerji verimliği gibi faydaların sağlanması,

•	 Pilot	bölgelerde	inovatif	iletişim	ve	bilişim	teknolojilerinin	tanıtılması,

•	 AB	kurumlarının	belirlediği	akıllı	şebeke	yol	haritasının	değerlendirilmesi	ve	standartların	oluşturul-
masına katkıda bulunulması,

•	 Donanım	ve	yazılım	simülasyonu	yöntemiyle	iletişim	altyapısının	değerlendirilmesi	ve	iletişim	sistem-
lerinin sınırlarının araştırılması,

•	 Tüketicilerin	 açık	ve	 rekabetçi	 bir	 pazardan	faydalanmasının	 sağlanması	ve	 elektrik	 tedarikçileri	 ile	
dağıtıcıları arasında daha iyi işbirliği sağlayacak iş modellerinin geliştirilmesi, hedeflenmektedir.

Web: www.smarteremc2.eu

ELDER  AR-GE PROJELERİ
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3. WindTurbars

Proje Başlığı: WindTurBars Projesi - Online Intelligent Diagnostics and Predictive Sensor System Integra-
ted within the Wind Turbine Bus-bar structure to aid Dynamic Maintenance Scheduling. Dinamik Bakım 
Programlanmasına Destek Sağlamak Amaçlı Rüzgar Türbini Busbar (Hat Barası) Yapısına Entegre Edil-
miş Online Akıllı Kontrol Ve Öngürcü Sensör Sistemi.

Konu: WindTurBars Projesi Avrupa Birliği’nin 2007-2013 yılları arasında Avrupalı Ar-Ge ve Teknoloji geli-
şimini destekleyen The 7th Framework Programme kapsamında başlatılan bir projedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirlik, ekolojik bilinç ve enerji arz güvenliği açısından son yıllar-
da önemi artmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisi elektrik üretimi açısından, 1990 
yılından bu yana ortalama yüzde 26 yıllık büyüme oranı ile en hızlı büyüyen ve en cazip kaynak olarak 
görülmektedir. 

ELDER  AR-GE PROJELERİ
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Önümüzdeki 20 sene içerisinde Avrupa’nın toplam elektrik üretiminin yüzde 20’sinin rüzgardan elde edil-
mesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Avrupa’da yıllık 10-15 GW’lık kapasite ilave edilmesi gerekmektedir. 
Bu hedefin karşılanması için rüzgar türbini teknolojisinde verimlilik, işletme, bakım ve maliyet gibi unsurla-
ra bir takım iyileştirmelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Maliyetlerin düşürülmesi açısından önemli bir konu, 
elektrikli sistem arıza oranlarının düşürülmesi ve aksama sürelerinin azaltılmasıdır.

Bu projenin hedefi, Dinamik Bakım Programlanmasına Destek Sağlamak Amaçlı Rüzgar Türbini Busbar 
(Hat Barası) Yapısına Entegre Edilmiş Online Akıllı Kontrol Ve Öngürcü Sensör Sistemi’ni geliştirmek ve 
sunmaktır. Sistemin özelliği, türbinin elektrik üretim sisteminde oluşan bozunmayı bulmasıdır. Proje kap-
samında, türünün ilk elektrikli durum izleme sistemi prototipi üretilmiş ve laboratuar ortamında göste-
rilmiştir. Geliştirilen prototip ile denemeler sonucunda WindTurbars sistemi, elektrikli arızaları verimli bir 
şekilde tespit etmiştir. Bu bağlamda WindTurbars aracılıyla aksama sürelerinin azaldığı ve elektrik üretim 
maliyetlerinin düştüğü de gözlemlenmiştir.

4 farklı ülkeden katılan 8 WindTurbars konsorsiyomu ortakları şöyle:

•	 HV	Wooding	Ltd	(Birleşik Krallık)

•	 Inael	Electrical	Systems	SA	(İspanya)

•	 Mikrosay	Yazılım	ve	Elektronik	Enerji	Sanayi	Ticaret	A.Ş.	(Türkiye)

•	 The	UK	Intelligent	Systems	Research	Institute	Ltd.	(Birleşik	Krallık)

•	 Instituto	Tecnológico	de	Aragón	(İspanya)

•	 Elektrik	Dağıtım	Hizmetleri	Derneği	–	ELDER		(Türkiye)

•	 Novamina	Centar	Inovativnih	Tehnologija	DOO	(Hırvatistan)

•	 Ventech	Systems	Ltd. (Birleşik Krallık)

Web: www.windturbars.eu

ELDER  AR-GE PROJELERİ
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Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve strateji 
belirleme Projesi
01.02.2016 tarihinde başlatılan Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 
Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi 16.04.2018 tarihi itibariyle 
tamamlanmıştır. Proje Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına 
aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki pa-
yını arttırmaya yardımcı olacak, sistem verimliliğini ve enerji kali-
tesini iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç 
duyulan metodolojiyi, süreçleri ve takvimi detaylarıyla tanımla-
yacak olan yol haritasının hazırlanması işini içermektedir. Bu yol 

haritası dahilindeki metodoloji tanımlanırken Türkiye için akıllı şebeke geçiş senaryolarının kararlaştırılması 
amacıyla tüm EDAŞ’lardan gelecek bilgilerin analiz edilmesi yoluyla EDAŞ’ların kendine has mevcut du-
rumunun belirlenmesi,  kullanılan ve kullanılması planlanan sistemlerinin olgunluk ve yeterlilik seviyesinin 
tanımlanması, dünya genelinde farklı ülkelerin ve uluslararası örgütlenmelerin akıllı şebeke vizyonlarının, 
hedeflerinin, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirilmesine karar verdikleri temel akıllı şebeke uygulamalarının 
değerlendirilmesi, Türkiye’de gerçekleştirilebilecek akıllı şebeke uygulamalarının fizibilitelerinin yapılması 
planlanmıştır.
Bugün Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada akıllı şebeke teknolojileri ve uygulamalarına yö-
nelik çalışmalar yapılmakta, pilot projeler yürütülmektedir. Tüm bu projelerde birincil öncelik tüketicilere 
sunulan hizmet kalitesini ve dolayısıyla tüketici memnuniyetini artırmaktır. Özelleştirme süreçlerini –nere-
deyse- tamamlayan Türkiye elektrik piyasasının tüketici odaklı, rekabetçi serbest piyasaya geçişin öngö-
rüldüğü şekilde gerçekleştirilebilmesi için elektrik dağıtım şebekesinin teknolojik dönüşümü temel gerekli-
liktir. Proje bu gerekliliğin her boyutta çerçevesini belirleyebilmek amacıyla yürütülmüştür.
Proje kapsamında;

•	 Akıllı	Şebeke	için	gerekli	sistemlerin	ihtiyaçlarının	çıkarılması	ve	fonksiyonel	gereksinim	analizinin	yapılması,
•	 EDAŞ’ların	yerel	koşullarının	ve	şu	andaki	kullanılan	sistemlerinin	durum	analizi	yapılarak,	bu	sistemlerin	

akıllı şebekeye uygunluklarının belirlenmesi,
•	 Türkiye	için	Akıllı	Şebeke	geçiş	senaryoları	tanımlanması	ve	bu	senaryolarla	ilişkili	strateji	geliştirilmesi,
•	 Akıllı	Şebeke	geçiş	çalışmaları	için	EDAŞ’lara	kılavuz	niteliği	taşıyan	bir	metodolojinin	oluşturulması,

TÜRKİYE AKıLLı ŞEbEKELER 2023  
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•	 Akıllı	Şebekelerin	ihtiyaç	duyduğu	sistemler	için	yol	haritasının	önerilmesi	ve	yol	haritasında	zaman	plan-
lamalarının konumlandırılması, Akıllı Şebeke için gerekli sistemlerin Fayda-Maliyet analizinin yapılması ve 
bu sistemlerin faydalarından ihtiyaca uygun olarak yararlanabilmek için farklı çözümlerin araştırılması ve 
karşılaştırılması,

•	 Akıllı	Şebekeler	için	gereken	insan	kaynağı	ihtiyacının	belirlenmesi	ve	bu	kaynağın	geliştirilmesi	için	yapılması	
gerekenler, Akıllı Şebekeye geçiş için strateji ve yol haritasının hazırlanması aşamasında tüm EDAŞ’lar, kamu 
kurumları, yerli ve yabancı sektör paydaşları ile çalıştayların organize edilmesi ve sonuçların raporlanması,

•	 Akıllı	şebeke	stratejisi	ve	yol	haritasının	Türkiye	elektrik	tarifesine	etkilerinin	araştırılıp	raporlanması,
•	 Akıllı	Şebekelerin	yürürlükteki	enerji,	haberleşme	vb.	mevzuatlara	uygunluk	durumunun	araştırılması	ve	

ilgili mevzuatta güncellemeler yapılması için tavsiyeler sunulması,
•	 Akıllı	şebeke	stratejisi	ve	yol	haritasının	Türkiye’nin	ve	ilgili	kurumların	stratejik	hedeflerine	uygunluğunun	

araştırılıp raporlanması
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Proje ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması beklenmektedir:

•	 Dünyadaki	en	iyi	akıllı	şebeke	stratejisi	örneklerinden	faydalanılarak	EDAŞ’ların	Akıllı	şebekeye	geçişi	için	
en uygun zamanın planlanması ve Türkiye Elektrik Dağıtımına özgü bir strateji ve yol haritası geliştirilmesi,

•	 Akıllı	Şebekelerde	kullanılan	IT(Bilgi	Teknolojileri	–	‘Information	Technologies’)	ve	OT(Operasyonel	Tekno-
lojiler	–	 ‘Operational	Technologies’)	sistemleri	arasında	gerçekleştirilecek	entregrasyonun	oluşturacağı	
birlikte çalışabilirlik göz önüne alınarak faydaların tüm paydaşlar için belirlenmesi,

•	 Geliştirilen	akıllı	şebeke	stratejisi	doğrultusunda	EDAŞ’lar,	EPDK,	Sektör	paydaşları	ve	tüm	ülke	için	fay-
da-maliyet analizine yönelik kılavuzun hazırlanması ve analizlerin gerçekleştirilmesi,

•	 İlgili	 enerji	ve	 haberleşme	vb.	 mevzuatı	 analiz	 edilerek,	Akıllı	 Şebeke	 sistemlerinin	 kurulmasına	 olanak	
sağlayacak güncellemeler yapılması için tavsiyeler sunulması ve bu doğrultuda akıllı şebeke vizyonunun 
önünün açılması, hedeflenmektedir.

Web: www.akillisebekelerturkiye.org

TÜRKİYE AKıLLı ŞEbEKELER 2023  
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ELDER Elektrik Dağıtım hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi mesleki yeterlilik Per-
sonel belgelendirme merkezi (ELDER mym)

ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Perso-
nel Belgelendirme Merkezi (ELDER MYM), elektrik dağıtım sektöründe icra edilen ve 
aşağıda listesi bulunan meslekler kapsamında, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından TS EN ISO / IEC 17024 Standardına göre akredite edilmiş (AB-0094-P) ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş (YB-0072) bir Yetkilendiril-
miş Belgelendirme Kuruluşudur (YBK).

kapsamımızdaki meslekler:

1.	 15UY0211-4	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Dağıtım	Şebekesi	İşletme	Bakım	Görevlisi	(Seviye	4)	

2.	 15UY0212-3	(Revizyon	No:00),	Endeks	Okuma	Görevlisi	(Seviye	3)	

3.	 15UY0213-4	(Revizyon	No:00),	Röle	Görevlisi	(Seviye	4)	

4.	 15UY0214-5	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Dağıtımı	SCADA	Operatörü	(Seviye	5)	

5.	 17UY0274-4	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Dağıtım	Şebekesi	Hat	Bakım	Görevlisi	(Seviye	4)	

6.	 17UY0275-3	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Dağıtım	Şebekesi	İşletme	Bakım	Görevlisi	(Seviye	3)	

7.	 17UY0276-4	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Dağıtım	Şebekesi	Kayıp-Kaçak	ve	Ölçü	Kontrol	Görevlisi	(Seviye	4)	

8.	 17UY0277-4	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Dağıtım	Şebekesi	Test	Görevlisi	(Seviye	4)	

9.	 17UY0278-5	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Dağıtım	Şebekesi	Saha	Koordinatörü	(Seviye	5)	

10.	 17UY0279-4	(Revizyon	No:00),	Elektrik	Sayaç	Sökme	Takma	Elemanı	(Seviye	4)

ELDER  MESLEKİ YETERLİLİK PERSONEL BELGELENDİRME 
MERKEZİ (ELDER MYM)

18



ELDER – ORGANİZASYON ŞEMASI

19

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ELDER YÖNETİM KURULU 

İtiraz ve Şikâyet 
Komitesi

 
 

İKTİSADİ İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Eğitim ve Teknolojik 
Etkinlik Faaliyetleri 

Koordinatörlüğü 

ARGE ve 
ARGE Danışmanlık 

Hizmetleri Koordinatörlüğü 

Personel 
Belgelendirme 

Koordinatörlüğü 

Laboratuvar ve Test 
Hizmetleri 

Koordinatörlüğü 

Tarafsızlık 
Komitesi

 
 

Program 
Komitesi  

 

DERNEK               
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kalite Yönetim 
Temsilcisi  

 

 
Hukuk Müşavirliği 

 

Mevzuat 
Koordinatörlüğü 

 

Teknoloji ve İnovasyon 
Koordinatörlüğü 

 

Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü 

Kurumsal İletişim 
Koordinatörlüğü 

Eğitim, Yayın ve Etkinlik 
Koordinatörlüğü 

ELDER MYM 

Bütçeleme ve Muhasebe 

Genel Sekreter 
Yardımcılığı 



ELDER	–	YÖNETİM	KURULU

bAŞkAN, Serhat ÇEÇEN - Trakya EDAŞ

1975 yılı Ankara doğumlu Serhat Çeçen, yükseköğrenimini Ankara Hacettepe Üniversite-
si ve A.B.D.’de işletme dalında tamamladı. Lisans eğitiminde özellikle uluslararası finans-
man konusunda uzmanlaştı. Serhat Çeçen, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding bünyesin-
deki enerji, inşaat, turizm, altyapı yatırımları ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 
şirketlerde farklı pozisyon ve fonksiyonlarda görev aldı. Serhat Çeçen, IC İbrahim Çeçen 
Yatırım Holding bünyesinde turizm, ulaştırma altyapı ve enerji sektörlerin Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çeçen, önceki dönemde ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulunmuştu.

bAŞkAN yARDımcısı, Yaşar ARSLAN - Çoruh Edaş & Fırat EDAŞ

1959 Çankırı/Ilgaz doğumlu Yaşar Arslan, Haydarpaşa Lisesinde parasız yatılı olarak 6 
yıl okudu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji fakültesinden mezun oldu. Arslan, Ye-
dek Subaylık döneminde Kara Harp Okulu Makine Grubunda Öğretim görevlisi olarak; 
Malzeme, NDT, Kaynak Teknolojisi konularında çalışmalar yaptı. GAZBİR kurucuları ara-
sında bulunmuş ve 3 dönem Genel Sekreterlik görevi yürütmüş olan Yaşar Arslan; halen 
GAZBİR Başkanı ve TOBB Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısıdır.

bAŞkAN yARDımcısı, Kıvanç ZAİMLER - AYEDAŞ, Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ 

1969 doğumlu olan Kıvanç Zaimler İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Kariyer 
hayatına 1992 yılında Koç Topluluğu’nda adım atarak, 2008 yılına kadar sırasıyla Türk 
Elektrik Endüstrisi, RAM Dış Ticaret ve Aygaz şirketlerinde çeşitli yönetici pozisyonlarında 
bulundu. 

2008 yılında Ticaret Direktörü olarak Enerjisa’ya katılan Zaimler 2013 yılına kadar Enerjisa’nın Doğal Gaz 
iş kolunun koordinasyonunu üstlendi. 2013-2015 yılları arasında Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
olarak görev aldı. Bu görevinde 14 ili kapsayan 3 dağıtım bölgesinde, 9 milyon müşteri ve 20 milyon nüfusa 
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elektrik dağıtımını üstlenen bir organizasyonun yeniden yapılanma ve entegrasyon sürecini yönetti. Ağustos 
2015 -  Mart 2016 tarihlerinde Enerjisa Satış Şirketleri Genel Müdürlüğü görevinde Enerjisa’nın serbest 
piyasaya hazırlık sürecinde tüketici odaklı yeni marka konumlandırma çalışmalarını yürüttü. 1 Mart 2016 
tarihinden itibaren elektrik üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışında büyük bir portföy yöneten Enerjisa’da CEO 
olarak görev yapmaktadır. Kıvanç Zaimler evli ve 1 kız çocuk babasıdır. Geçmişindeki profesyonel basketbol 
hayatı ve katıldığı bir çok profesyonel gelişim programlarının yanı sıra, kişisel farkındalık ve bireysel gelişim 
konularında da eğitim almış, gönüllü olarak mentorlük ve koçluk yapmaktadır.

üyE sAymAN, Ali Murat KORKMAZ - GDZ EDAŞ

1960	yılında	Ordu’da	doğdu.	İstanbul	Üniversitesi	İşletme	Fakültesi’ni	bitirdi.	Uzun	yıllar	
enerji sektöründeki şirketlerde ortak ve yönetici olarak yer aldı. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

üyE, İbrahim Sinan AK - Osmangazi EDAŞ

İbrahim Sinan Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Çalışma yaşamına Evgin Yatırım Menkul Değerler’de yatırım uzmanı olarak başladı. 
Ardından,	ABD’deki	Old	Dominion	University’de	MBA	yaptı.	2000-2002	yılları	arasın-
da Vestel Komünikasyon’da Finans Şefi, 2002-2006 yılları arasında ise Vestel Beyaz 
Eşya’da Finans Müdürü olarak çalışan Sn. Ak, 2006 yılında Zorlu Enerji Grubu’na katıldı. 
2012 yılına kadar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Ge-

nel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sinan Ak, Ocak 2012’de Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’ye Genel 
Müdür olarak atandı. Sinan Ak 1 Aralık 2016’dan bu yana Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin de içinde yer 
aldığı Zorlu Enerji Grubu’nda Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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üyE, Alişan ARIKAN - AKEDAŞ

1967 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Arıkan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İs-
tanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü mezunudur. 1990 yılından bu yana Arsan Şir-
ketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Başkanlığı yapmaktadır. TOBB Tekstil 
Meclisi Başkan Vekilliği ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği,  TİM de-
legeliği görevlerini de sürdüren Arıkan, halen Kahramanmaraş Barosu’na kayıtlı avukattır.

üyE, Memet ATALAY - Dicle EDAŞ

1970 yılında Ağrı’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ağrı’da tamamladıktan sonra İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu. Lisansüs-
tü eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde MBA yaparak tamamladı. 1990 yılında 
PTT’de mühendis olarak işe başladı. 24 yıl çalıştığı Türk Telekom’da son olarak Operasyon-
dan Sorumlu Başkan (COO) olarak, Türkiye haberleşme altyapısında yüzlerce projenin ha-
yata geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Memet Atalay, 2015 
yılı itibariyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Murahhas Azası olarak görevini sürdürmektedir.

üyE, Hidayet ATASOY - KCETAŞ

1962 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşlet-
me Fakültesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme, 
Westers	Illionis	University’de	(ABD)	ise	Ekonomi	Yüksek	Lisansı	yaptı.	Doktorasını	Erciyes	
Üniversitesi’nde	tamamladı.	1985	yılında	Maliye	Bakanlığı	Bütçe	Uzmanlığı,	1996	yılın-
da Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı,  1999 yılında KASKİ Genel Müdürlüğünde Genel 

Müdür olarak görevini yürüttü. Aralık 2002 tarihinde İller Bankasına Genel Müdür olarak atandı. 2011 
yılının sonunda emekli olduktan sonra bir süre kurduğu Yönetim Danışmanlığı Şirketi’ni işleten Atasoy, 
2012-2015 yılları arasında KCETAŞ “Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğ”, 2015-2016 yılları arasında 
ise KEPSAŞ “Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği” görevlerinde bulundu. 2016 yılı Nisan ayı iti-
bariyle yeniden KCETAŞ’ta “Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği” görevlerini üstlenen Atasoy, halen 
bu görevini sürdürmektedir. 
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üyE, Mehmet CENGİZ - Boğaziçi EDAŞ

1958 Rize doğumlu Mehmet Cengiz, 1976 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladı. 1975 
yılında müteahhit olarak iş hayatına başlayan Cengiz, 1987-1995 yılları arasında Cengiz 
Limited Yönetim Kurulu Başkanı, 1995-1998 yılları arasında Cengiz İnşaat Endüstri ve 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 1998-2007 yılları arasında ise Cengiz Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürüttü. Cengiz 2007 yılı itibariyle Cengiz Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir.

üyE, Ahmet ÇALIK - Yeşilırmak EDAŞ

1958 Malatya doğumlu Ahmet Çalık, 1981 senesinde ticari yaşamına Ortadoğu Tekstil Ti-
caret ve Sanayi A.Ş.’yi kurarak başladı. Çalık, ilk büyük sanayi yatırımını 1987 yılında kurdu-
ğu Gap Güneydoğu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ile gerçekleştirdi. Enerji, telekom, finans, inşaat, 
medya ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren grup şirketlerini 1997 yılında Çalık Holding’i 
kurarak tek çatı altında birleştirdi. Ahmet Çalık, halen 17 ülkede faaliyet gösteren Çalık Hol-
ding Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

üyE, Raif Ali DİNÇKÖK - Sakarya EDAŞ

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Holding’te çalışmaya başlamıştır. 1994–2000 
yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü’nde ve 2000–2003 yılları ara-
sında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Koordinatör olarak görev almıştır. Akkök Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olan Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO, 
Ak-Pa, Dinkal, Akasya Çocuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra çeşitli Akkök 
Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.
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üyE, Şaban Cemil KAZANCI - Çoruh EDAŞ

1961 doğumlu Cemil Kazancı, aile grup şirketlerinde çalışma hayatına başlamıştır. 1997 
yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding ve 
Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirket-
lerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

üyE, Ümit KİLER - Aras EDAŞ

1970 yılında Bitlis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te, liseyi İstanbul’da tamamla-
dı. Halen, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesine devam etmektedir. Perakende 
sektöründe başta İstanbul ve Ankara olmak üzere toplam 30 ilde 200 şubesiyle 21 yıldır 
faaliyet gösteren Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanıdır. İnşaat, enerji, turizm ve şeker sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Kiler Hol-
ding A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Hikmet Kiler Vakfı’nın kurucularındandır.

üyE, Celal KOLOĞLU -  Çamlıbel EDAŞ

1951, Elazığ doğumlu. 1975 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
İş hayatına 1977’de kurduğu Kolin İnşaat’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. Sektö-
rüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerin yanı sıra 2010-2012 yıllarında 
da Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunda TİSK temsilcisi olarak görev alan Celal 
Koloğlu, 2005 yılından beri Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olarak görev yap-
maktadır.
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üyE, Nihat ÖZDEMİR - Uludağ EDAŞ

1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. Gazi Üniversitesi Makina Yüksek Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirdikten sonra, aynı okulda master yaptı. 1976 yılında Gazi Üniversitesi’nden ayrıla-
rak okuldan arkadaşı olan Sezai Bacaksız ile beraber müteahhitlik firması Lider Makine 
(Limak)’yı kurdu. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Nihat Özde-
mir, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

üyE, Murat PINAR - AYEDAŞ & Başkent EDAŞ & Toroslar EDAŞ

Murat Pınar, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak me-
zun olduktan sonra profesyonel kariyerine Siemens’te başlamış ve burada 1998-2006 yılla-
rı arasında transmisyon mühendisi, transmisyon ürün müdürü ile uygulama ve entegrasyon 
müdürü pozisyonlarında görev yapmıştır. Daha sonra, Nokia Siemens Networks şirketinde 
Doğu Avrupa, Orta Asya ülkeleri ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın da aralarında bulun-
duğu 13 farklı ülkede, saha operasyonundan sorumlu yönetici görevini üstlenmiştir. Nokia Si-

emens Networks’de telekomünikasyon, fiber optik, altyapı, inşaat ve entegrasyon alanlarından sorumlu Prog-
ram Direktörü iken Nisan 2010 tarihinde Başkent EDAŞ’a katılmıştır. 2015 yılı Ağustos ayına kadar Enerjisa’nın 
elektrik dağıtım bölgeleri olan Başkent, Ayedaş ve Toroslar’ın Grup Direktörlüğü görevini yapmıştır. Murat Pı-
nar, Ağustos 2015 tarihinden itibaren 20 milyon nüfusa hizmet veren Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere 
Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde Genel Müdür görevini yürütmektedir.

üyE, Ceyhan SALDANLI - ADM EDAŞ

1954 yılında Denizli’de doğdu. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’ni 
bitiren Ceyhan Saldanlı, 1975-1980 yılları arasında kamu sektöründe çalıştı. 1985 yılında 
ELSAN Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve TÜMAŞ Mermer A.Ş.’nin kuruluşunda 
ortak olarak yer aldı.  1991’de AYDEM A.Ş.’nin kurulmasıyla enerji sektörüne girdi. Enerji 
sektöründe bir diğer önemli adımı 1995 yılında Bereket Enerji’yi kurması oldu. Saldanlı 
halen Bereket Grup Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
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üyE, Kazım TÜRKER - Vangölü EDAŞ

Kazım Türker 1954 yılında Ankara’da doğdu. İş hayatına 19 yaşında aile mesleği olan teks-
til sektöründe bir işletme kurarak başladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Türker, tekstil ve perakende 
sektörlerindeki yatırımlarına ek olarak inşaat sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 
1993 yılında Türkerler İnşaat A.Ş’yi kurdu. Şirket 2000’li yıllarda enerji ve çimento sektör-
lerine yatırımlar yaptı. Kazım Türker, Türkerler Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine devam etmektedir.

üyE, Ayhan YAVRUCU - Meram EDAŞ

1948 Kayseri, Develi doğumlu Ayhan Yavrucu, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı’nda çalışmaya başladı ve 
1977	yılına	kadar	Hesap	Uzmanları	Kurulu’nda	hesap	uzmanı	olarak	çalıştı.1977	yılında	
geçtiği Alarko Şirketler Topluluğu’nda çeşitli kademelerde görev yapmış olup, halen Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak görevine devam etmektedir.



ELDER’İN ÜYE OLDUĞU ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

DüNyA ENERJİ koNsEyİ - Türkiye Milli Komitesi
Dünya Enerji Konseyi 1923 yılında kurulmuş, ilk kongresini 1924’te gerçekleştirmiştir. 90+ ülkede yerleşik 3000 üye 
organizasyonu ile hükümetlerden, özel ve kamu şirketlerinden, akademiden, STK’lardan ve enerji ile ilgili paydaş-
lardan geniş bir spektrumu temsil etmektedir. Merkezi Londra’dadır. Amacı, bütün insanlığın menfaati için makul 

bedellerle, istikrarlı ve çevresel açıdan duyarlı bir şekilde enerji sistemlerinin tesisine katkı ve küresel çapta enerji liderlerinin,  uzmanla-
rının, piyasa aktörlerinin ve karar vericilerin enerji konularının tartışılacağı bir platform olmaktır. Alanında otorite kabul edilen yayınlar, 
organizasyonlar ve ciddi küresel tanınırlık ve prestij olmakla beraber en önemli etkinliği, 3 yılda bir yapılan ve «Enerji Olimpiyatları» 
olarak da bilinen Dünya Enerji Kongreleridir.

TEsAb - Türkiye Elektrik Sanayi Birliği
TESAB, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti ve tüketimi ile ilgili sosyal, politik, teknik, yasal ve kurumsal sorunların 
aşılmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. AB’nin elektrik piyasasında lobi faaliyeti yürüten Av-
rupa	Elektrik	Sanayi	Birliği’ne	(EURELECTRIC),	ulusal	komite	niteliğinde	üye	olan	TESAB,	bünyesinde	bulunan	kamu	

ve özel kuruluşları Avrupa düzeyinde temsil etmektedir. 2005 yılında kurulan birliğin merkezi Ankara’da olup şubesi bulunmamaktadır.

gLobAL smART gRıD FEDERATıoN - Global Akıllı Şebeke Birliği
Global Akıllı Şebeke Birliği 2010 yılının Nisan ayında, dünyada bulunan akıllı şebeke girişimlerini tek çatı altında top-
lamak amacıyla kurulmuştur. Birlik özellikle akıllı şebeke uygulamaları alanında AR-GE yapılması amacıyla, ulusal ve 
uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar arasında köprü kurarak, işbirliklerini desteklemektedir. 

EDso FoR smART gRıDs - European Distribution system operators for smart grids  
Avrupalı Akıllı Şebekeler Elektrik Dağıtım Sistemi İşletmecileri  
Avrupa’da akıllı şebekelerin hayata geçirilmesi amacıyla, Avrupalı Elektrik Dağıtım Sistemi İşletmecileri (DSO) Akıllı 
Şebekeler Elektrik Dağıtım Sistemi İşletmecileri derneği çatısı altında toplanmıştır. Derneğin amacı, Avrupa’da akıllı 

şebeke alanında gerçekleştirilen Ar-Ge, politika ve mevzuat çalışmalarına yön vermektir. Dernek ayrıca Elektrik Dağıtım Sistemi İşlet-
mecileri ve AB kurumları arasında köprü oluşturarak, akıllı şebeke teknolojilerinin geliştirilmesine ve büyük ölçekli testlerinin gerçekleş-
tirilmesine katkı sağlamaktadır.

ıssA - ınformation system security Association - Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği
Uluslararası	Sosyal	Güvenlik	Birliği,	uluslararası	alandaki	sosyal	güvenlik	ajanslarını	ve	organizasyonları	bir	araya	
getiren baş kuruluştur. İSSA dünyada dinamik bir sosyal güvenlik sisteminin oluşmasını desteklemek için üyelerine, 

bilgi erişimi, uzman görüşleri, iş standartları, pratik kılavuzları ve platformlar sağlamaktadır.

cıgRE - Büyük Elektrik Sistemleri Konseyi
1921’de kurulan CIGRE (Büyük Elektrik Sistemleri Konseyi), bugünün ve yarının elektrik güç sistemlerini geliştirmek 
için bilgi paylaşımı ve gücü birleştirerek dünyanın dört bir yanından uzmanlarla işbirliğini teşvik eden ve kar amacı 
gütmeyen uluslararası bir dernektir. Merkezi Paris’te olan dernek, uluslararası düzeyde üreticilerin, kullanıcıların, 

akademisyenlerin ve uzmanların kısacası dünya üzerindeki enerji sistemleriyle ilgili tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinin paylaşma-
larını sağlayan, standartlar geliştiren en üst seviyedeki teknik tartışma platformudur. Misyonu, küresel boyutta konusunda uzman 
kişileri bir araya getirerek; Bilgi paylaşımını sağlamak, Mevcut ve gelecekteki güç sistemlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliğini arttır-
maktır.
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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞıTıM ŞİRKETLERİ
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1. DİcLE EDAŞ
DİYARBAKIR, MARDİN, SİİRT, 
ŞANLIURFA, BATMAN, ŞIRNAK

2. VANgöLü EDAŞ
VAN, BİTLİS, MUŞ, HAKKARİ

3. ARAs EDAŞ
ERZURUM, ERZİNCAN, KARS, 
BAYBURT, ARDAHAN, IĞDIR, 
AĞRI

4. ÇoRuh EDAŞ
TRABZON, RİZE, GÜMÜŞHANE, 
GİRESUN, ARTVİN

5. FıRAT EDAŞ
MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, 
TUNCELİ

6. ÇAmLıbEL EDAŞ
SİVAS, TOKAT, YOZGAT

7. ToRosLAR EDAŞ
ADANA, MERSİN, GAZİANTEP, 
OSMANİYE, HATAY, KİLİS

8. mERAm EDAŞ
KONYA, KARAMAN, NİĞDE, 
KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, AKSARAY

9. bAŞkENT EDAŞ
ANKARA, KIRIKKALE, 
ZONGULDAK, BARTIN, 
KARABÜK, ÇANKIRI, 
KASTAMONU

10. AkDENİz EDAŞ
ANTALYA, BURDUR, ISPARTA

11. gDz EDAŞ
İZMİR, MANİSA

12. uLuDAğ EDAŞ
BURSA, BALIKESİR, 
ÇANAKKALE, YALOVA

13. TRAkyA EDAŞ
TEKİRDAĞ, EDİRNE, 
KIRKLARELİ

14. AyEDAŞ
İSTANBUL ANADOLU

15. sAkARyA EDAŞ
SAKARYA, KOCAELİ, BOLU, 
DÜZCE

16. osmANgAzİ EDAŞ
ESKİŞEHİR, UŞAK, AFYON, 
KÜTAHYA, BİLECİK

17. boğAzİÇİ EDAŞ
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

18. kcETAŞ
KAYSERİ

19. ADm EDAŞ
DENİZLİ, AYDIN, MUĞLA

20. AkEDAŞ
KAHRAMANMARAŞ, 
ADIYAMAN

21. yEŞİLıRmAk EDAŞ
SAMSUN, AMASYA, ÇORUM, 
SİNOP, ORDU
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DİcLE ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (DİCLE EDAŞ)

HAKKıNDA

28 Haziran 2013 tarihinde özelleşen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Bat-
man, Siirt ve Şırnak illerinde, özelleştirmeden bu yana toplam 1,2 milyar liralık altyapı ve iyileştirme yatırımını hayata geçirmiştir. 2018 
yılında ise 400 milyon liralık yeni yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Dicle Elektrik, çalışanlarını hizmet bölgesi içerisinden seçerek bölge istihdamına katkı sağlamaktadır. Özelleştirme sonrası 4 yılda, çalışan 
sayısını 2 binden 5 bine yükselterek, hizmet bölgesindeki 6 milyon nüfusa ve 1 milyon 750 bin abonesine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak 
için çalışmaktadır.

Yıllık ortalama 21 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik dağıtımı yapan Dicle Elektrik, sektöründe ilk Ar-Ge merkezi açma iznini alan şirket 
olarak teknoloji ve inovasyon ağırlıklı yatırımlarını sürdürmektedir.

Kayıt dışı kullanımı önleyici yatırımları yaparken, enerji kalitesini artıran birçok projeyi de hayata geçiren Dicle Elektrik, geniş çaplı şebeke 
yenileme	çalışmalarının	yanı	sıra	şehir	aydınlatmalarına	da	ağırlık	vermektedir.	‘Örnek	Köy	Projesi’	ile	şebekelerin	yenilendiği	ve	kayıt	dışı	
elektrik kullanımının önüne geçildiği örnek köylerde, elektrik kesintileri en aza indirilmiştir. Bölgedeki örnek köylerin sayısı her yıl artmaktadır.

Dicle Elektrik, abonelerini daha iyi anlayabilmek ve daha iyi hizmet vermek için Alo 186 çağrı merkezinde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca 
olmak üzere 4 dilde hizmet vererek sektöründe bir başka ilki gerçekleştirmektedir.

SoSYAL SoRuMLuLuK PRojELERİ

Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik kullanımının yoğun olduğu dağıtım bölgesinde, halkı enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf konusunda bilinç-
lendirmek	için	bir	dizi	çalışma	yapmaktadır.	2017	yılında	ilköğretim	1.	ve	2.	kademede	okuyan	öğrenciler	arasında	‘Enerji	Verimliliği’	konulu	
resim yarışması, halka açık fotoğraf yarışmaları düzenleyen Dicle Elektrik, bilim insanları, sivil toplum örgütleri, din adamları, meslek örgüt-
leri	ve	devlet	kurumlarının	katılımı	ile	‘’Enerji	Verimliliği/İsrafı’’	konulu	panele	de	ev	sahipliği	yapmıştır.

Dicle Elektrik, bölgesindeki birçok okula kütüphane ve laboratuvar açmakta, çevre aydınlatmalarına öncelik vermekte ve okullara temizlik 
malzemesi desteği sağlayarak eğitime sürekli katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, kaliteli enerji hedefiyle bölgedeki sağlık kurum-
larının altyapı yatırımlarını önceliklendirmekte, ihtiyacı olan vatandaşlara, sıcak aş ve kuru gıda desteği sağlamaktadır. Sağlık sorunu bulu-
nan müşterilerine güç kaynağı, engelli vatandaşlara elektrikli sandalye yardımında bulunarak önemli sosyal sorumlulukları gerçekleştiren 
Dicle Elektrik, çevresine ve müşterilerine karşı duyarlı ve sorumlu tavrını sürdürmeye kararlıdır.

İLETİŞİM

Adres : Şanlıurfa Yolu 3.Km Kayapınar / DİYARBAKIR

Telefon	 :	0	412	280	86	30	•	Faks : 0 412 251 21 34

Web : www.dicleelektrik.com.tr

Facebook	 :	www.facebook.com/DicleElektrikAS	•	Twitter : www.twitter.com/DicleElektrikAS
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VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (VANGÖLÜ EDAŞ)
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HAKKıNDA
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde faaliyet göstersen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkerler Holding tarafından 26 Temmuz 2013 tarihinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 30 yıl süre ile devralınmıştır. 39.990,94 kilometre hat uzunluğuna ve 6.320 adet trafoya sahip olan 
VEDAŞ, görev ve sorumluluk alanında bulunan 642.416 abone ile 2.000.000’u aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti vermektedir.  Bölgenin 
en önemli enerji sorunu olan kaçak elektrik kullanımını önlemek için abone bazlı denetimlerini aralıksız sürdüren VEDAŞ, sahada uygulamaya 
geçtiği Ar-Ge Projesiyle de kayıp ve kaçağı düşürmede dolayısıyla da milli enerjinin korunması yönünde önemli başarılar elde etmiştir. Sektö-
rün kritik sorunlarından birine çözüm getiren Ar-Ge Projesi, EPDK koordinasyonunda düzenlenen 3. Enerji Çalıştayında Ar-Ge başarı ödülünü 
almaya hak kazanmıştır. Zor bir coğrafyada, iklim şartlarının çok çetin olduğu bir bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, enerji sürekli-
liğini sağlamak ve tüketici memnuniyetini geliştirmek için arıza onarım ve bakım personellerinin sayısını artırırken alanında uzman eğiticiler ve 
VEDAŞ Akademi tarafından verilen programlı mesleki eğitimler ile de iş gücünün niteliğini her geçen gün daha da geliştirmektedir.   Hizmet 
bölgesi genelinde; mülki amirler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, üniversiteler, basın temsilcileri ve kanaat önderleri ile sıkı temas halinde 
olan VEDAŞ, çalışmalarını geniş iletişim yelpazesinde sürdürmektedir. 

SoSYAL SoRuMLuLuK
TUİK	verilerine	göre	sosyo-ekonomik	gelişmişlik	düzeyinde	Ülke	ortalamasının	çok	altında	olan	illerde	hizmet	veren	VEDAŞ,	hizmet	bölge-
sinde yaşayan yurttaşlara kaliteli enerjiyi sürekli sağlamak için tüm imkan ve kapasitesi dâhilinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken bölge 
halkına pozitif avantaj sağlayacak birçok sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirmiştir.

Köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerin kırtasiye ve giyecek ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapan VEDAŞ, amatör spor 
branşlarına da destek vererek gençlerin sportif gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Van’da düzenlenen ve Guinness Rekorlar Kitabına gi-
ren, “Dünya’nın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası” organizasyonuna sponsor olan VEDAŞ, bölgenin ülke ve dünya gündeminde tanıtılması, pozitif 
yanlarının sergilenmesi hususunda farkındalık yaratmış ve 51.793 kişinin katılımı ile rekorun Ülkemize kazandırılmasına katkıda bulunmuştur.

VİZYoN: Türkerler Grubunun, 1993 yılından beri biriktirdiği tecrübelerinden güç alarak, Bölgesel yapısı itibariyle Türkiye’nin elektrik enerjisi 
sektörünün ve genel piyasa ve tarife yapısının belirleyicilerinden biri olan Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş’ yi sektördeki değişim ve gelişimleri de 
dikkate alarak Türkiye’de liderliğe ve dünya şirketleri seviyesine taşımak, bölgenin enerji kalitesini arttırarak dünya standartlarında enerji da-
ğıtımı yapmak için çalışan, pazara yön veren, sektörde belirleyici aktör olmanın yanı sıra Dünya piyasalarında da yerini alarak komşu ülkelerle 
enerji ticareti ve enerji akışını sağlamaktır.

MİSYoN: Başarının; dürüstlük, vizyonerlik, kararlılık, çalışkanlık ve cesur olmakla yakalanacağı inancıyla, Elektrik Dağıtım Sisteminde, bölge-
mizde sağlayacak olduğumuz kesintisiz ve kaliteli hizmeti ile bölgemize katacağımız değeri sürekli arttırmak ve sektöründe tüm teknolojik ge-
lişmeleri takip ederek, ana ilkemiz olan kaliteli hizmet anlayışımızı, müşteri memnuniyeti, insan ve çevre bilinci ile iş ve işçi sağlığı ve güvenliğini 
ön planda tutarak çağdaş teknolojileri de kullanıp sürekli hale getirmektir

İLETİŞİM

Adres : Süphan Mahallesi Sümerbank Caddesi Vedaş Yerleşkesi  Edremit / VAN

Tel	 :	0	850	314	94	00	•	Faks:	0	850	211	65	06	•	Çağrı Merkezi: 0 850 211 0 186

Web	 :	www.vangoluedas.com.tr	•	E-posta	:	info@vangoluedas.com.tr	•	Facebook/Twitter/İnstagram: vedaselektrik





ARAS ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (ARAS EDAŞ)
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HAKKıNDA

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye’nin doğusunda 70.457 km2’lik geniş bir coğrafyada yedi ilde elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Erzu-
rum merkezli olarak Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Kars ve Erzincan illerinde 965.000 abone ile 2.200.000 vatandaşa elektrik ulaştırmak-
tadır. Toplam trafo sayısının 12.413 olduğu sert bir iklime sahip bu geniş coğrafyada toplam hat uzunluğumuz da 45.647 km’dir. Aras EDAŞ 
müşteri memnuniyetinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın sürdürülmesinde candamar olan elektriğin, kesintisiz ve kaliteli bir biçimde 
sağlanması için hizmet vermektedir.

VİZYoN

Avrupa’daki Dağıtım şirketleri arasında da büyüme trendini sürdürerek, müşteri odaklı başarıyı kalıcı kılmak

MİSYoN 

Enerjimizi etkin kullanarak, çevreye duyarlı, inovatif, kesintisiz ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak

İLETİŞİM

Adres	 :	Şükrüpaşa	Mahallesi	TEK	Lojmanları	Sokak	No	:	57,	25050	Yakutiye	/	ERZURUM

Telefon	 :	0	850	200	20	20	•	Çözüm	Merkezi:		444	7	850

Web : www.arasedas.com

E-posta  : info@arasedas.com 

Facebook : arasedas

Twitter : arasedascom

Instagram : arasedas

Youtube : arasedascom

Linkedin : company/arasedas

Google + : arasedascom





ÇoRuH ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (ÇORUH	EDAŞ)
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HAKKıNDA
Elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirmesi süreci kapsamında 30 Eylül 2010 tarihinde Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun ille-
rinde hizmet vermek üzere Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. adı altında hizmetini sürdürmeye devam eden Çoruh EDAŞ; hizmet verdiği bölgede 
kesintisiz, kaliteli enerji arzı ve yüksek kalitede dağıtım hizmeti sağlamayı hedeflemektedir.
Enerji alanında 50 yıllık tecrübesi bulunan; elektrik üretimi, satışı, doğal gaz ve elektrik dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren Kazancı hol-
ding kuruluşu olan Çoruh EDAŞ; holding çatısı altındaki şirketlerin sinerjisinden ve tecrübesinden de yararlanarak Elektrik Dağıtım Hizmet-
lerini tüketici memnuniyeti odağında sürekli geliştirmektedir. Temelleri 1950’li yıllarda atılan Kazancı Holding, 50 yılı aşan yolculuğunda her 
zaman müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak; jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum / 
işletimi ile enerji sektörünün lider firmalarından biri olmuştur. Enerji sektöründeki yatırımları yanı sıra 2000’li yıllarda tarım ve turizm alan-
larında çeşitli yatırımlarda bulunan Kazancı Holding şu anda ülkemiz ekonomisine yaptığı yatırımlar, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam 
ile önemli katkılar sağlamaktadır. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize Trabzon’da  (2017 yılsonu itibariyle) 1.303,909, nüfusla, (2017 yılsonu 
itibariyle) 11299,trafo ve hat uzunluğu (2017 yılsonu itibariyle) 58.033,63 hat uzunluğuna sahip bir bölgede hizmet verilmektedir.
Holding bünyesinde bulunan şirketler, kendi alanlarında göstermiş oldukları başarılar ile sektörlerinde öncü firmalar olarak tanınmaktadırlar.

VİZYoN
2021 yılı sonuna kadar:
•	Dağıtım	bölgemizde:	Kesintisiz,	sürekli,	güvenli	ve	yüksek	kalitede	elektrik	dağıtım	hizmeti	sunmak,	Müşteri	memnuniyeti,	iletişim	ve	hizmet	
kalitesini sürekli geliştirerek sektörde örnek dağıtım şirketi olmak
•Ulusal	sektör	stratejilerinin	belirlenmesi	ve	yürütülmesinde	aktif	rol	oynamak,	sektörün	gelişim	ve	işleyişine	destek	olmak

MİSYoN
•	 Dağıtım	bölgelerindeki	abonelerine	elektrik	arzını	kesintisiz,	sürekli	ve	kaliteli	sağlar,
•	 Kaliteli	hizmet	anlayışıyla,	teknolojik	gelişmeleri	takip	edip	uygulayarak,	planlı	olarak	teknoloji	ve	şebeke	yatırımlarını	gerçekleştirir,
•	 Tüketicilerinin	güvenli	elektrik	kullanımını	sağlayabilmek	için	dağıtım	şebekesi	kapsamındaki	her	türlü	önlemi	alır,
•	 Kazancı	Holding’in	itici	gücü,	öncü	ve	köklü	bir	kuruluş	olmanın	getirdiği	tecrübesiyle	kentleşme	hızına	bağlı	olarak	büyür	ve	verimli	işlet-

mecilik anlayışı ile kârlılığını artırır,
•	 Bilgi	ve	birikimiyle	sektöre	yön	veren,	ekip	ruhuna	inanan,	genç-dinamik	ve	yaratıcı	çalışanlarının	gelişimi	için	kaynak	ayırır	ve	onlara	şir-

ketin değerli bir parçası olduğunu hissettirir.
•	 Hem	ana	faaliyetleri	hem	de	sosyal	sorumluluk	bilinci	ile	çevreyi	ve	doğal	kaynakları	korur,	etik	değerlere	önem	verir,	toplumsal	sosyal	ve	

ekonomik gelişime katkıda bulunur.

İLETİŞİM
Adres : Güzelyalı Mahallesi Mevlana Caddesi No: 9 Arsin / TRABZON
Telefon	 :	0	462	377	67	00	•	Faks:	0	462	377	67	94	•	Çağrı Merkezi: 444 9 186
Web	 :	www.coruhedas.com.tr	•	E-posta : bilgi@coruhedas.com.tr

Twitter : @coruhedas





FıRAT ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (FIRAT EDAŞ)
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HAKKıNDA

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan elektrik dağıtım hizmeti, Kazancı Holding A.Ş.’ nin kuruluşu 
Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’ nin devir aldığı, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Fırat EDAŞ, dağıtım lisansı kapsamında yer alan ve toplam 1.726.199 nüfusa sahip Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illeri genelinde  
37.441 km² lik alanda; AG’ de 26.982 km, OG’ de 19.533 km, toplam 46.515 km uzunluktaki şebekesi ve toplam 11.853 adet trafosu ile 
917.488 tüketiciye hizmet vermektedir. 

VİZYoN

Tüm enerjimizle, varlığımızı hissettirmeden daima yanınızda yer almak.

MİSYoN

Çağın yeniliklerini ve ilklerini bünyesinde barındıran, bilgi teknolojilerine dayalı modern ve akıllı altyapımız ile yetkin çalışanlarımız ve dinamik 
yönetim tarzımızla, müşterilerimizi tüm faaliyetlerimizin odağında tutan, sadece taleplerini değil beklentilerini de karşılayan bir anlayışla, 
ülkemize, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve çevremize karşı tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek.

İLETİŞİM

Adres : Cumhuriyet Mah. Melike Sok. No: 4/A ELAZIĞ

Telefon : 0 424 234 56 00

Faks : 0 424 247 24 18

Web : www. firatedas.com.tr 

E-posta : bilgi@firatedas.com.tr

Facebook : Firat Edas

Twitter : @FiratEdas             

Linkedin : FiratEdas 





ÇAMLıbEL ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (ÇAMLIBEL EDAŞ)
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HAKKıNDA

31.08.2010 itibari ile özelleşerek hizmetlerine başlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), iletim noktalarından aldığı elektriği son 
kullanıcılara dağıtmaktadır.

Çalışma esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen ÇEDAŞ; hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki 
yaklaşık	950	bin	aboneye	kaliteli	ve	kesintisiz	elektrik	dağıtım	görevini	‘enerjimizle	daha	ileriye’	sloganı	ile	sürdürmektedir.

42.171 km enerji nakil hattı uzunluğuna ve 6.410 adet trafoya sahip olan ÇEDAŞ, şebeke yenileme ve teknolojik yatırımlarının yansıra insan 
kaynakları, eğitim, araştırma-geliştirme, bilgisayar teknolojileri ve yazılımları alanlarında yatırımlarına devam etmektedir. 

Kalite standartlarına önem veren ÇEDAŞ; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yö-
netim Sistemi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN 15838:2014 Müşteri İlişkileri Merkezi Yönetim Sistemi, TS OHSAS 
18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına ve Avrupa Kalite 
Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız belgesine sahiptir.

MİSYoN

Sivas, Tokat, Yozgat il sınırlarında,  kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi dağıtımı politikasını benimseyerek, aynı zamanda müşterilerimizin 
talep ve beklentileri doğrultusunda, sosyal şirket anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürmek.

VİZYoN

Hem teknolojik alt yapı hem de müşteri memnuniyeti açısından, kısa vadede ülkemizdeki dağıtım şirketleri arasında örnek şirket olmak ve 
ilerleyen zamanlarda ise Türkiye’nin öncü Elektrik Dağıtım Şirketi olmak.

İLETİŞİM

Adres : Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı No:40 Merkez / SİVAS

Telefon	 :	0	346		858	58	58	•	Faks	:		0	346		858	61	00	•	Çağrı Merkezi	:	ALO	186	•	WhatsApp Destek Hattı : 0 552 186 0 186

Web : www.cedas.com.tr

E-posta : info@cedas.com.tr

Linkedin	 :	copmany/cedas	•	Facebook, Twitter, İnstagram: cedaskurumsal





ToRoSLAR ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (TOROSLAR EDAŞ)
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HAKKıNDA

Toroslar elektrik dağıtım bölgesinde Toroslar EDAŞ, 86 bin km uzunluğunda dağıtım hattında 43 bin 768 trafo ile yaklaşık 3.8 milyon müş-
terisine hizmet vermektedir. Çağrı Merkezinde çalışan 800 kişi yılda ortalama 7.6 milyon talebe 7 gün 24 saat cevap vermektedir.

Türkiye’de ilk kez kullanıma sunulan mobil uygulaması Toroslar 186 ile faaliyet gösterdiği Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve 
Hatay illerinde Toroslar EDAŞ müşterilerine, uygulama aracılığıyla konum paylaşarak arıza kaydı oluşturmak, fotoğraf paylaşımı ile aydın-
latma talebinde bulunmak ve daha farklı birçok konuda yapılacak başvuruların takibini yapmak fırsatını sunmaktadır.

Toroslar EDAŞ, müşterilerine sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarına devam etmekte, sahip olduğu tek-
nolojiyi Türkiye’nin ilk ve tek Akıllı Parkı ve Göç İzolatörü gibi projeler ile toplumun ve çevrenin hizmetine sunmaktadır.

MİSYoN 

Toroslar EDAŞ, faaliyet bölgesinde elektrik enerjisini müşterilerine kaliteli ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla sunmayı benimsemiştir. 
Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı yatırımlarını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, müşterilerine ve hayata değer katmayı 
misyon edinmiştir. 

VİZYoN

Toroslar EDAŞ kurumsal çalışma anlayışı, uzun vadeli enerji piyasası vizyonu ile kullanıcılarına yüksek düzeyde hizmet kalitesi sunmayı ve 
müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı hedeflemektedir. Kurumun öncelikleri arasında işinde yetkin çalışanları ve iş mükem-
melliği modeli sayesinde müşterileriyle etkileşim sağlayarak tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir değer yaratmak yer almaktadır.

İLETİŞİM

Adres : Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul Cad. No.2 Seyhan / ADANA

Çağrı Merkezi : 186

Web : www.toroslaredas.com.tr

Facebook : Toroslar EDAŞ                       

Twitter : @toroslardestek





MERAM ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (MERAM EDAŞ)
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HAKKıNDA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Alarko Holding ve Cengiz Holding ortaklığı olan Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 
arasında 30 Ekim 2009 tarihinde imzalanan yüzde 100 oranındaki Hisse Satış Sözleşmesi ile şirket özelleştirilmiş olup aynı isim altında 
(Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) faaliyetlerini sürdürmektedir.

Meram EDAŞ, bünyesindeki deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu köklü değişikliklerle müşterilerine çağdaş bir hizmet 
götürmeyi	hedef	edinmiş,	SCADA,	Coğrafi	Bilgi	Sistemi	(CBS),	Müşteri	Bilgi	Sistemi	(MBS),	Uzaktan	Okuma	(OSOS)	gibi	önemli	bilgi	tekno-
lojilerini etkin kullanan ve akıllı şebeke yatımlarına ağırlık veren bir elektrik dağıtım şirketidir. 

Tüm bunların yanında tüketicilerin kullanımına sunulan online hizmetler, çalışanların profesyonel becerilerini geliştirmeye ve iş güvenliğine 
yönelik eğitim çalışmaları şirket tarafından düzenli olarak sürdürülmektedir.

Meram EDAŞ, görev sorumluluk alanında hızlı büyüyen dinamik bir sanayinin yanı sıra tarımsal üretimin de yoğun olduğu Konya, Aksaray, 
Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman olmak üzere 6 ile toplam 69 lokasyondan hizmet götürmekte ve 2.027.827 aboneye yaklaşık olarak 
yıllık 7,3 milyar kWh enerjiyi dağıtıma sunmaktadır.

MEDAŞ, 49 bin trafo sayısı ve 80 bin km´lik bir hat uzunluğuna sahiptir.

MİSYoN

Sürdürülebilir değer yaratarak sıfır arıza, sıfır kaza noktasına ulaşmak ve enerji sektöründe öncü şirket olmaktır. 

VİZYoN

Tüm müşterilerimize “Enerjisiz Hayat Düşünülemez” ilkesinden hareket ederek, modern teknoloji ve çağdaş yönetim ilkelerini kullanarak, 
kesintisiz enerji sunmak.

İLETİŞİM

Adres : Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No: 92 Selçuklu / KONYA

Telefon : 0 850 251 30 00

Web : www.meramedas.com.tr 

E-posta  : info@meramedas.com.tr

Facebook : www.facebook.com/MeramMedas    

Twitter : https://twitter.com/meramedas

İnstagram : https://www.instagram.com/?hl=tr     





bAŞKENT ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (BAŞKENT EDAŞ)
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HAKKıNDA

Dağıtım şebekesinin ve hizmet verilen coğrafi alanın büyüklüğü dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi olan Baş-
kent EDAŞ, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kırıkkale illerinde, yaklaşık 109 bin km’yi aşan dağıtım hattı ve 30 bin 
647 trafo ile hizmet vermektedir.

Başkent Elektrik Dağıtım Bölgesi, tüketilen elektrik enerjisi miktarı bakımından Türkiye’nin yüzde 9’unu oluşturmakta, Başkent EDAŞ 4.2 
milyondan fazla müşterinin elektriğe erişiminin altyapı işletmeciliğini sağlamaktadır. Türkiye’de özelleştirilen ilk elektrik dağıtım şirketi olan 
Başkent EDAŞ, faaliyet bölgesinde elektrik enerjisini müşterilerine kaliteli ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla sunmak amacıyla çağın 
gereklerine uygun olarak sektördeki ilk teknolojik değişimi başlatmıştır.

Çağrı Merkezinde çalışan 800 kişi yılda ortalama 2.8 milyon çağrıyı 7 gün 24 saat cevaplamaktadır. 

Türkiye’de ilk kez kullanıma sunulan mobil uygulaması Başkent 186 ile Başkent EDAŞ müşterilerine, uygulama aracılığıyla konum payla-
şarak arıza kaydı oluşturmak, fotoğraf paylaşımı ile aydınlatma talebinde bulunmak ve daha farklı birçok konuda yapılacak başvuruların 
takibini yapmak fırsatını sunmaktadır. Başkent EDAŞ kaliteli ve sürdürülebilir enerji için çalışmalarına ve yatırımlarına devam etmekte, 
müşteri odaklı projelerini sürdürmektedir.

MİSYoN 

Başkent EDAŞ, faaliyet bölgesinde elektrik enerjisini müşterilerine kaliteli ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla sunmayı benimsemiştir. 
Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı yatırımlarını gerçekleştiren Başkent EDAŞ, müşterilerine ve hayata değer katmayı 
misyon edinmiştir. 

VİZYoN

Başkent EDAŞ kurumsal çalışma anlayışı, uzun vadeli enerji piyasası vizyonu ile kullanıcılarına yüksek düzeyde hizmet kalitesi sunmayı ve 
müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı hedeflemektedir. Kurumun öncelikleri arasında işinde yetkin çalışanları ve iş mükem-
melliği modeli sayesinde müşterileriyle etkileşim 

İLETİŞİM

Adres	 :	Kızılırmak	Mah.	Ufuk	Üniversitesi	Caddesi	No:1	06530	Başkent	Kule	Çukurambar	/	Çankaya	/	ANKARA

Çağrı Merkezi : 186

Web : www.baskentedas.com.tr

Facebook : Başkent EDAŞ                     

Twitter : @baskentdestek





AKDENİZ ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (AKDENİZ EDAŞ)
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HAKKıNDA

28 Mayıs 2013 tarihinde özelleşen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmakta-
dır. Çalışma esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şirket; hizmet verdiği Antalya, Isparta ve Burdur’daki yaklaşık 
2 milyon aboneye kesintisiz ve yüksek kalitede elektrik dağıtımı görevini “her geçen gün daha iyiye” sloganı ile sürdürmektedir. 18.601 km 
Enerji	Nakil	Hat	Uzunluğuna	ve	10.721	trafoya	sahip	AEDAŞ;	inovasyona,	hizmet	kalitesine,	müşteri	ve	çalışan	memnuniyetine	verdiği	önemi	
hayata geçirdiği projeler ve vizyoner bakış açısıyla desteklemektedir.

VİZYoN

Sektördeki liderliğimizi, sürdürülebilir büyüme hedefleri ile geleceğe taşıyan; çağın teknolojik yenilikleriyle entegre, bilgiye ve uzmanlığa 
inanan; elektrik enerjisinin insan hayatının temel taşlarından biri olduğu bilinciyle hareket eden, dinamik, güçlü ve saygın bir kurum olmak...

MİSYoN

Tüketici dostu bir firma olarak, müşteri odaklı çalışırız. Enerji dağıtımını yaptığımız her noktaya, hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti  kusursuz 
bir şekilde ulaştırmak temel ilkemizdir. Müşteri, çalışan ve paydaşlarımız için değer yaratan bir kurum olmayı hedefler, her gün bir adım 
daha ileriye gitmeyi görev sayarız.

İLETİŞİM

Adres : Göksu Mahallesi Serik Cad. No: 15 Demokrasi Kavşağı Kepez / ANTALYA

Telefon	 :	0	242	339	55	55	•	Çağrı Merkezi: 186

Web : www.akdenizedas.com.tr

E-posta : kurumsaliletisim@akdenizedas.com.tr

Facebook : aedaskurumsal

Twitter : aedaskurumsal

Twitter : aedasdestek

Linkedin : company/aedaskurumsal





GDZ ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (GDZ EDAŞ)
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HAKKıNDA

GDZ Elektrik Dağıtım, 2013 yılından bu yana İzmir ve Manisa’da elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Hizmet bölgesindeki 3.2 milyon abo-
neye yıllık yaklaşık 15.2 milyon MWh elektrik dağıtımı yapan GDZ Elektrik Dağıtım; kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik sunmak üzere dağıtım 
alt yapısının güçlendirilmesi için gereken teknolojik yatırımları gerçekleştirmektedir. Hizmet Bölgesinde 30.295 adet trafo mevcuttur. Top-
lam hat uzunluğu ise 53.798 km’dir. Müşteri odaklı çalışma anlayışıyla tüketicilerine en iyi hizmeti vermeyi ilke edinen GDZ Elektrik Dağıtımın 
İzmir ve Manisa’ da 47 hizmet merkezi bulunmaktadır.

VİZYoN 

Teknolojisiyle hayata değer katan, Dünya ölçeğinde lider dağıtım şirketi olmaktır.

MİSYoN

Kaliteli, modern ve çevreci elektrik dağıtım hizmeti sunmak.

İLETİŞİM

Adres : Üniversite Caddesi No:57 35042 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 477 26 00 

Faks : 0 232 477 26 09

Web : www.gdzelektrik.com.tr

E-posta : bilgi@gdzelektrik.com.tr

Facebook : GDZEDAS

Twitter : GDZEDAS

İnstagram : gdz_edas

Youtube : GDZElektrikDagitimAS

Linkedin : gdzelektrikdağıtım





uLuDAĞ ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş.	(ULUDAĞ	EDAŞ)
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HAKKıNDA

Uludağ	Elektrik	Dağıtım	AŞ,	01.09.2010	itibari	ile	özelleştirilmesi	tamamlanarak	Limak	Holding	bünyesinde	hizmetlerine	başlamıştır.	Temel	
hizmet	olarak;	iletim	noktalarından	aldığı	elektriği	vatandaşlara	perakende	olarak	dağıtmakla	görevli	olan	Uludağ	Elektrik	Dağıtım	AŞ’nin,	
çalışma esasları EPDK tarafından belirlenmiştir. 

Türkiye’nin	lokomotif	bölgesi	olan	Marmara	Bölgesi’nin	güneyini	kapsayan	hizmet	sahası	ile	Uludağ	Elektrik	Dağıtım	AŞ;	35.501	km2	alanda	
faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin otomotiv merkezi Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 3.083.606 
aboneye	hizmet	veren	Uludağ	Elektrik	Dağıtım	AŞ,	her	geçen	gün	artan	abone	sayısı	ile	doğru	orantılı	olarak	altyapısını	geliştirmeye	de-
vam	etmektedir.Toplam	10.278	Trafomuz	bulunmaktadır.Hat	uzunluğumuz	48.243.935	km’dir.Uludağ	Elektrik	Dağıtım	AŞ;	enerji	dağıtım	
sektöründe gerek müşteri sayısı gerekse arz miktarı bakımından pazar payının yüzde 9’una sahiptir. Bu veriler ışığında Türkiye’nin 4. büyük 
dağıtım	şirketi	unvanına	sahip	olan	Uludağ	Elektrik	Dağıtım	AŞ,	daha	kaliteli	hizmet	verme	anlayışı	ile	çalışmalarını	sürdürmektedir.

İLETİŞİM

Adres	 :	Çırpan	Mah.	Stadyum	Cad.	No:	40	Osmangazi	/	BURSA

Telefon : 0 224 600 00 00 

Çağrı Merkezi : 0 224 600 00 00

Faks : 0 224 271 65 00 

Web : uedascomtr

E-posta : halklailiskiler@uedas.com.tr

Facebook : uludagelektrik

Twitter : uludagelektrik

İnstagram : uedascomtr

Youtube	 :	channel/UC72Ll99SFN44aFilvPGSQSA

Linkedin : company-beta/3202268





TRAKYA ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (TRAKYA EDAŞ)
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HAKKıNDA

TREDAŞ, 20 bin km2 alanda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin genelini kapsayan Trakya Bölgesi’nde Elektrik Dağıtım hizmeti sağlayan 
kuruluştur.  1995 yılında kurulan TREDAŞ, 30.12.2011 tarihinde IC Holding tarafından özelleştirme kapsamında devralınmıştır. Genel Mü-
dürlüğü Tekirdağ’da olan şirketimiz, Trakya’daki yaklaşık 2 milyon kullanıcıya elektrik enerjisini kesintisiz, kaliteli ve sürekli vermek için 7 gün 
24 saat esaslı çalışmaktadır.

HİZMETLER

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. yeni dönemde de sahip olduğu sorumluluğun bilinciyle ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartışılmaz olan 
elektrik enerjisinin Trakya genelinde tüm müşterilerine yeterli, kaliteli ve sürekli şekilde sunulmasını temel amaç edinmiştir. Ana hizmetimiz 
olan elektriği verimli ve kaliteli dağıtmanın yanında; Enerji Nakil Hattı (ENH), trafo ve şebeke yatırımları, arıza bakım onarım, sayaç okuma, 
kaçak elektrik ile mücadele, sokak ve cadde aydınlatmaları gibi hizmetler verilmektedir. Ayrıca, ALO 186 Çağrı Merkezimiz, 7 gün 24 saat 
süre ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

VİZYoN

Grubumuzdaki deneyimlerimizi gerçekleştireceğimiz teknolojik ve insan kaynakları yatırımları ile destekleyerek yurt içi ve yurt dışında kaliteli, 
istikrarlı ve üstün hizmet anlayışına sahip sektöründe lider, güvenilir ve tercih edilen bir şirket olmak.

MİSYoN

İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini ve beklentilerini esas alan hizmet anlayışı sunmak,

Teknoloji ve İnsan kaynağı gelişimini sürekli destekleyen kaliteli yönetim yaklaşımları geliştirmek,

Müşteri beklentileri, çevre ve İSG standartlarının ön planda tutulduğu, ulusal ve uluslararası platformlardaki en etkin verimli ve sürdürüle-
bilir Yönetim Sistemlerini gerçekleştirmek,  

Sosyal sorumluluk bilincini arttıran projeler geliştirmek.

İLETİŞİM

Adres : 100. Yıl Mah. Barbaros Cad. No: 24 / 1 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Telefon	 :	0	282	258	26	00	•	Çağrı Merkezi : 186

Web	 :	www.tredas.com.tr	•	E-posta : bilgi@tredas.com.tr

Facebook	 :	Tredaş	•	Twitter	:	@IC_TREDAS	•	Linkedin : Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.





İSTANbuL ANADoLu YAKASı ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. 
(AYEDAŞ)

56

HAKKıNDA

İstanbul Anadolu Yakasında yaşayan yaklaşık 2.8 milyon müşterinin elektriğe erişimini sağlayan Ayedaş,  23 bin 520 km uzunluğunda 
dağıtım hattında 7 bin 388 trafo ile hizmet vermektedir. 

Ayedaş Çağrı Merkezinde çalışmakta olan 800 çalışanıyla yılda ortalama 2 milyon 200 bin talebe 7 gün 24 saat cevap vermektedir.

Türkiye’de ilk kez kullanıma sunulan mobil uygulaması Ayedaş 186 ile Ayedaş müşterilerine, uygulama aracılığıyla konum paylaşarak arıza 
kaydı oluşturmak, fotoğraf paylaşımı ile aydınlatma talebinde bulunmak ve daha farklı birçok konuda yapılacak başvuruların takibini yap-
mak fırsatını sunmaktadır.

Ayedaş hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamaları ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme fa-
aliyetlerini gerçekleştirmekte, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanmaktadır.

MİSYoN 

Ayedaş, faaliyet bölgesinde elektrik enerjisini müşterilerine kaliteli ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla sunmayı benimsemiştir. Çevresel 
değerleri göz önünde bulundurarak altyapı yatırımlarını gerçekleştiren AYEDAŞ, müşterilerine ve hayata değer katmayı misyon edinmiştir. 

VİZYoN

Ayedaş kurumsal çalışma anlayışı, uzun vadeli enerji piyasası vizyonu ile kullanıcılarına yüksek düzeyde hizmet kalitesi sunmayı ve müşteri 
memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı hedeflemektedir. Kurumun öncelikleri arasında işinde yetkin çalışanları ve iş mükemmelliği mo-
deli sayesinde müşterileriyle etkileşim sağlayarak tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir değer yaratmak yer almaktadır.

İLETİŞİM

Adres	 :	Bağlarbaşı	Mahallesi	Refahevler	Sokak	No:	2/1	Maltepe	/	İSTANBUL

Çağrı Merkezi : 186

Web : www.ayedas.com.tr 

Facebook : Ayedaş        

Twitter : @ayedasdestek





SAKARYA ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (SAKARYA EDAŞ)
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HAKKıNDA

Elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Akkök Holding ile CEZ Group’un oluşturduğu ortak girişim şirketi 
olan AKCEZ tarafından 11 Şubat 2009 yılında devralınmıştır. SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerini kapsayan faaliyet bölgesinde 
toplam 19 bin 421 kilometrakarelik yüzölçümü üzerinde 16.329 adet trafo ve 36.167 kilometre hat uzunluğu ile 45 İlçe, 49 Belediye, 766 köy 
ve 1344 mahalle’de 1,7 milyon tüketiciye, 3,5 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermekte olup, 
enerjinin ticari ve teknik kalitesini artırmak için yatırımlarını sürdürmektedir. SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan 
faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.

MİSYoN

Güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimi sağlamak,

VİZYoN

Güvenilir, çevik ve müşteri odaklılığıyla bilinen model bir şirket olmak.

İçişleri Bakanlığı ve Bölgemiz İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği kapsamında gerçekleştirilen “Biz Anadoluyuz” projesi ile 1.000 öğrenci-
nin misafir edilmesi ve  “Enerji Dolu Mutlu Adımlar İçin” isimli  160 okulda ihtiyaç sahibi 1.000 öğrenciye ayakkabı dağıtımının yapılmasına 
ait projelerimiz, “Kapak Olsun” projemizle çevrenin korunmasına, hayatlarına dokunmaya çalıştığımız engelli dostlarımıza yönelik yürüttü-
ğümüz  sosyal sorumluluk projelerimiz, genç fikirleri yeşertmeyi hedef alarak bölgemizde faaliyet gösteren 5 üniversite ile sürdürülebilir 
hale getirilen ve üniversiteli gençler ile ortaklaşa yürütülen “Proje Fikri Yarışmamız”,  “Meslek Liseleri ile İş Güvenliğinde El Ele” projemiz, “ 
bölgemizde yer alan ilköğretim okulları ile işbirliği kapsamında “Enerjinin Güvenli Kullanımı” ve “Enerjimi verimli kullanıyorum, kazanıyorum, 
ülkeme de kazandırıyorum” projeleri başarı ile  sürdürülmektedir.

İLETİŞİM

Adres : Maltepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi, Trafo Tesisleri, 54100 Adapazarı/SAKARYA

Telefon : 0 264 295 85 00

Çağrı Merkezi : Sakarya:	0	264	186	11	22	•	Kocaeli	:	0	262	186	11	22	•	Bolu	:	0	374	186	11	22	•	Düzce	:	0	380	186	11	22	•	ALO	186

Web	 :	www.sedas.com	•	E-posta : info@sedas.com

Facebook : sakaryaelektrikdagitim

Twitter : sakaryaelektrik

Youtube	 :	channel/UCnswQxhZ9P5FzDAxdKkN8Mg

Linkedin : company/sakarya-elektrik-dagitim-a.s.





oSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (OSMANGAZİ EDAŞ)
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HAKKıNDA

1	Haziran	2010	tarihinde	özelleştirilen	Osmangazi	Elektrik	Dağıtım	AŞ,	Afyonkarahisar,	Bilecik,	Eskişehir,	Kütahya	ve	Uşak	illerinde	elektrik	
dağıtım faaliyetini yürütmektedir. Şirketimiz, Şubat 2017 tarihinde Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınmıştır.

Şirket, 49 bin 419 km2’lik alanda yer alan 5 ilde yaklaşık 2,8 milyonluk nüfusa 1265 personeliyle hizmet vermektedir. 2017 yılı verilerine 
göre bölgede 1.7 milyonu aşkın elektrik abonesi bulunmaktadır. Yıllık 9 milyar kWh enerji tüketilmekte olup dağıtıma sunulan enerji miktarı 
yaklaşık 6,5 milyar kWh, dağıtılan enerji miktarı ise yaklaşık 6 milyar kWh’dır. Osmangazi EDAŞ bölgesinde yaklaşık olarak 7 bin 600 dağıtım 
trafosu, 15 bin 300 de özel trafo bulunmaktadır ayrıca 23.660 km OG hattı ile 20.470 km AG hattı bulunmaktadır.

MİSYoN

Afyonkarahisar,	Bilecik,	Eskişehir,	Kütahya,	Uşak	illerimizde	elektrik	dağıtım	hizmetinin;	yeterli,	kaliteli,	sürekli	ve	çevreye	uyumlu	bir	şekilde	
taraflar arasında ayrım gözetmeksizin kullanıcılara sunulmasını sağlamaktır.

VİZYoN

Dağıtım hizmetleri konusunda, en yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek sistemimize uyarlayıp tüketicilerin hizmetine sunarak elektrik akı-
şında sürekliliği sağlıyor, dağıtım sistemlerini sürekli gözetim altında tutup enerji arzının son kullanıcıya kesintisiz ulaşması için var gücü-
müzle çalışıyoruz.

Bilimsel gelişmeler ışığında inovatif yöntemlerle yalnızca bugünü değil geleceği de öngörerek tüm sistemlerimizi sürekli çağın gereksinimleri 
doğrultusunda güncelleyip çalışanlarımıza 

İLETİŞİM

Adres : İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 7 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Telefon : 0 222 211 60 00

Çağrı Merkezi : 186

Web : www.oedas.com.tr

E-posta : info@oedas.com.tr

Facebook : osmangazielektrikdağitim

Twitter : oedaskurumsal





boĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (BOĞAZİÇİ EDAŞ)
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HAKKıNDA

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), özelleştirme süreci kap-
samında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. 8.834 trafo ve 52 bin kilometreye ulaşan hat uzunluğu ile yıllık 26,6 milyar kilovatsaat 
elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda her geçen gün artan elektrik 
ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmek-
tedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyon aşkın elektrik abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik 
tüketimini gerçekleştiren bölgesidir.

VİZYoN

Şebekemizin hem teknik hem de ekonomik performansını sürekli iyileştirip geliştirerek sadece günümüz koşullarını değil, hizmet verdiğimiz 
müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de dikkate alacak bir planlama yöntemi uygulayarak arıza sayısı ve sıklığının az, kaliteli elektrik 
arzının ise sürekli gerçekleşmesini sağlayarak sektörde liderliğimizi muhafaza etmek.

MİSYoN

Elektriğin temel yaşam gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm BEDAŞ çalışanları olarak tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile 
birlikte memnuniyetinizi hedef belirleyip kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sizlere ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz.

İLETİŞİM

Adres	 :	Hürriyet	Mahallesi,	Abide-i	Hürriyet	Caddesi,	No:	168	34403	Kağıthane	/	İSTANBUL

Telefon : 0 212 311 36 00 (20 hat)

Çağrı Merkezi : 186

Web : www.bedas.com.tr

E-posta : bedas@bedas.com.tr

Facebook : bedaskurumsal

Twitter : bedaskurumsal

Linkedin : company/bedas





KAYSERİ VE cİVARİ ELEKTRİK TÜRK A.Ş. (KCETAŞ)
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HAKKıNDA

Kayseri’de elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımını sağlamak üzere Kayserili müteşebbisler bir araya gelerek, 1926 yılında zamanın 
hükümetine başvuruda bulunurlar. Müracaat değerlendirilir ve 18 Ağustos 1926 tarihli Gazi Mustafa Kemal’inde imzası bulunan Bakanlar 
Kurulu Kararnamesine istinaden 11 Ekim 1926 tarihinde imzalanan İmtiyaz Mukavelesi ile birlikte elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticare-
tinin yapılmasına dair 28 maddelik tevzi şartnamesi imzalanır.  24 Haziran 1928 tarihli bakanlar kurulu kararnamesi ile esas mukavelenin 
tasdiki kabul edilir ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek milli imtiyazlı özel elektrik dağıtım şirketi dolayısıyla bugün ki yapının ilk örneği 
ve atası olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) kurulmuş olur. O tarihten bu yana halen faaliyetini sürdüren tek şirket KCETAŞ’ tır.

Şu anda %51’ i Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan KCETAŞ, geçmişteki ve günümüzdeki hisse yapısıyla, kamu hizmet anlayışını özel 
sektör dinamizmi ile en iyi harmanlayan şirket olmuştur. 

Kayseri İlinin tamamı ile Sivas İli Gemerek İlçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Arpaözü ve Sızır (Sızır HES dahil) Köyleri kapsayan 18. 
Görev	Bölgesinde,	İç	Anadolu’nun	16.970	km2	‘lik	coğrafyasında	kesintisiz,	kaliteli	ve	hızlı	hizmet	anlayışıyla	7/24	elektrik	dağıtım	hizmeti	
sunmakta olan, teknoloji alanındaki yenilikleri ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bu alandaki ilkleri ile Türk Enerji Sektörüne 
damgasını	vuran	KCETAŞ,	2017	sonu	itibariyle	toplam	abone	sayısını	695.210	‘a	ulaştırmıştır.	Yine	2017	sonu	itibariyle	trafo	sayısı	7.227	
adet olup, hat uzunluğu ise 23.244 Km’dir.

VİZYoNu

Türkiye’nin ilk özel elektrik dağıtım şirketi olmanın ve güçlü teknik alt yapısının verdiği özgüvenle görev bölgemiz dâhilinde güvenilir, kaliteli 
ve sürekli elektrik dağıtımını sağlayan, yeni teknolojileri uygulama ve bu anlamda sektöre öncülük etme fonksiyonunu sürdüren ve sektöre 
sürekli katma değer sağlayan şirket olmak.

MİSYoNu

Bütün paydaşlarımızın maksimum düzeyde tatmin olduğu, teknik kayıp ve kaçağın olabilecek minimum düzeye indiği, akıllı şebeke uygula-
malarının etkin kullanıldığı, tanımlanmış performans kriterleri bakımından sektörün lider şirketi olmak.

İLETİŞİM

Adres : Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:32 38030 Melikgazi / KAYSERİ

Telefon	 :	0	352	207	80	00	•	Faks:	0	(352)	207	81	00	•	Çağrı Merkezi : 444 7 186

Web	 :	www.kcetas.com.tr	•	E-posta : info@kcetas.com.tr

Facebook : kcetaskayseri

Twitter : kcetaskayseri

İnstagram : kcetaskayseri

Linkedin : kcetaskayseri





ADM ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (ADM EDAŞ)
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HAKKıNDA

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye’de ilk özel dağıtım şirketi lisansı sahibi şirket olarak, 2008 yılından itibaren Aydın, Denizli ve Muğla illerin-
de elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. ADM Elektrik Dağıtım, hizmet bölgesinde 33.000 kilometrekare alanda, 3 milyondan fazla kişinin 
hayatını aydınlatırken ve 1.8 milyon aboneye yıllık yaklaşık 9 Milyar kWh elektrik dağıtımı yapmaktadır.  ADM Elektrik Dağıtım, her geçen 
gün gelişen ve genişleyen hizmet bölgesinde kesintisiz, kaliteli, güvenli ve sürekli elektrik sunmak üzere dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi için gereken teknolojik yatırımları ara vermeden sürdürmektedir. Hizmet Bölgesinde toplam 21.055 adet trafo mevcuttur. 
Toplam hat uzunluğu ise 66.535,52 km’dir. Tüketici odaklı çalışma anlayışıyla abonelerine en iyi hizmeti vermeyi ilke edinmiş olan ADM 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 41 hizmet merkezi bulunmaktadır. 

VİZYoN 

Teknolojisiyle hayata değer katan, Dünya ölçeğinde lider dağıtım şirketi olmaktır.

MİSYoN

Kaliteli, modern ve çevreci elektrik dağıtım hizmeti sunmak.

İLETİŞİM

Adres : Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A 20040 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon : 0 258 296 70 00

Faks : 0 258 296 72 30

Çağrı Merkezi : 0850 800 0 186

Web : www.admelektrik.com.tr

E-posta : bilgi@admelektrik.com.tr

Facebook : ADMEDAS

Twitter : ADMEDAS

İnstagram : adm_edas

Youtube : AdmElektrikDagitimAS

Linkedin : adm-elektrik-dağıtım-a.ş





AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (AKEDAŞ)
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HAKKıNDA

AKEDAŞ, 1997 yılında Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde işletme hakkı devir ihalesi için, yatırımcılar konsorsiyumu; KİPAŞ K.MARAŞ 
İPLİK	PAMUK	SAN.TİC.A.Ş.,	ARSAN	TEKSTİL	TİC.	SAN.	A.Ş.,	NAZAR	TEKSTİL	TİC.	SAN.	A.Ş.,	İSKUR	TEKSTİL	ENERJİ	TİC.	SAN.	A.Ş.,	KURTEKS	
TEKSTİL ENERJİ TİC. SAN. A.Ş., FARSAN İNŞ. TEKS. SAN. TİC. A.Ş. tarafından kurulmuştur. AKEDAŞ yürütülen bu özelleştirme sürecinde, 
enerji piyasasında gerçekleşen yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde sözleşmelerini yeniden yapılandırmış, Dağıtım ve Perakende Satış 
Lisanslarını alarak 1 Ocak 2011 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sanayi ve ticarette hızla gelişen bölgede bugün itibariyle toplamda 680 bini aşkın tüketicisine elektrik dağı-
tım hizmeti vermektedir. Şirket, misyonu ve vizyonu doğrultusunda ülkenin ve bölgenin istihdamına katkıda bulunarak uygun iş gücünün ilk 
tercihi olmayı hedeflemektedir.

Şirket faaliyetlerinin odağında, tüketici memnuniyeti ve bu memnuniyeti en üst seviyeye taşıyacak olan sürekli, kaliteli ve çevreye duyarlı 
hizmet anlayışı yer almaktadır. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Satış A.Ş. bu anlayıştan yola çıkarak verimliliği temel alan bir yapılanma ile etkin 
bir yönetim politikası, nitelikli insan kaynakları ve isabetli yatırım planlarına hakim, güçlü bir yol haritasıyla emin adımlarla ilerlemektedir.

VİZYoN 

Sorumlu olduğumuz dağıtım bölgesinde yer alan tüm tüketicilere Kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisini dağıtmak ve tüketici menfaatine 
yönelik yan hizmetler geliştirmek.

MİSYoN

Hizmet kalitesi, performansı, yenilikçiliği ve sürdürülebilir gelişim dinamizmi ile sektöründe daima lider ve iz bırakan bir kuruluş olmak.

İLETİŞİM

Adres : Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A Onikişubat  / KAHRAMANMARAŞ

Telefon	 :	0	344	221	35	10	•	Faks : 0 258 296 72 30

Çağrı Merkezi : 186

Web : www.akedasdagitim.com.tr 

E-posta : bilgi@akedasdagitim.com.tr 

Facebook : AkedasDagitim

Twitter : dagitimakedas

Linkedin : in/akedaş-elektrik-dağıtım-a-ş-3b4304156





YEŞİLıRMAK ELEKTRİK DAĞıTıM A.Ş. (YEŞİLIRMAK EDAŞ)

70

HAKKıNDA

2009	yılında	YEDAŞ	ihalesini	441,5	Milyon	USD	bedelle	kazanan	Çalık	Enerji,	29	Aralık	2010	tarihi	itibariyle	özelleşerek,	Genel	Müdürlüğü’nü	
Samsun’a kurarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Tüm çalışanlarıyla Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde en uzak yerleşim 
yerleri de dahil olmak üzere, yenilikçi bir yaklaşımla uluslararası standartlarda sürdürülebilir ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeyi 
amaçlamaktadır.   39.367 km2 alanda 82.486,16 km elektrik dağıtım hattı, 20.847 adet trafo ile 1.989.388 aboneye hizmet vermektedir. 
İl merkezlerinden en küçük yerleşim birimlerine kadar, 3 milyondan fazla kullanıcıya kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 
çalışmalar yapmaktadır. 

Hizmet kalitesini ileri seviyelere taşımak amacıyla teknoloji uygulamalarını iş süreçlerine entegre etmektedir. SCADA/DMS, GIS, SAP, AMI, 
AMR uygulamalarını sistemle bütünleştirmekle beraber alçak gerilim şebekesini uzaktan izlemek amacıyla dünyada ve Türkiye’de bir ilk 
olan AGİS projesini geliştirmiştir. 

Hizmet verdiği bölgede yaşayan tüm insanların temel ihtiyaçlarından biri olan elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini standart hizmet 
anlayışından ileriye taşıyarak, milyonlarca hayata dokunan ve bütün müşterilerini “YEDAŞ ailesinden biri” olarak benimseyen bir anlayışla 
hareket etmektedir.

Gerek tedarik sürekliliği ve müşteri memnuniyetine dair kamusal sorumluluğun bilinci gerekse operasyonel hedeflerine ulaşmaktaki karar-
lılığı ile yatırımlarını gerçekleştirmektedir. 

VİZYoN 

2019 yılında kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanında Avrupa’nın ilk 10 şirketi arasında olmak.

MİSYoN

YEDAŞ; Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop İl ve İlçelerindeki tüm çalışanları ile şirket hedef ve stratejilerini sürdürülebilirlik ve müşteri 
memnuniyeti temelinde yenilikçi uluslararası bir kurumsal yapı ile faaliyetlerini gerçekleştirmek.

İLETİŞİM

Adres	 :	Mimarsinan	Mah.110.Sok.	No:1	Atakum	/	SAMSUN

Telefon	 :	0	362	311	44	00	•	WhatsApp ve BİP Hattı : 0530 10 60 186

Faks : 0 362 400 42 00

Çağrı Merkezi : 186

E-posta : tuketici.hizmetleri@yesilirmakedas.com

Web : www.yesilirmakedas.com





ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info

www.ekesinti.info



BOĞAZİÇİ EDAŞ
  

Çağrı Merkezi: 186

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

ADM EDAŞ
Tel: 0258 296 70 00 

Çağrı Merkezi: 0850 800 0 186

ARAS EDAŞ
Tel: 0850 200 20 20

Çağrı Merkezi: 444 7 850

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

KCETAŞ
Tel: 0352 207 80 00 

Çağrı Merkezi: 444 7 186

VANGÖLÜ EDAŞ
Tel: 0850 314 94 00

Çağrı Merkezi: 0850 211 0 186

ÇAMLIBEL EDAŞ
Tel: 0346-858 58 58 
Çağrı Merkezi: 186

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

AYEDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

TOROSLAR EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

MERAM EDAŞ
Tel: 0850 251 30 00

Çağrı Merkezi: 444 8 186

FIRAT EDAŞ
Tel: 0424 234 56 00

Çağrı Merkezi: 444 9 186

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

ÇORUH EDAŞ
Tel: 0462 377 67 00 

Çağrı Merkezi: 444 9 186

AKEDAŞ
Tel: 0344 221 3510 
Çağrı Merkezi: 186

BAŞKENT EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

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

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

GDZ EDAŞ
Tel: 0232 477 26 00

Çağrı Merkezi: 0850 800 0 186

DİCLE EDAŞ
Tel: 0412 280 86 30
Çağrı Merkezi: 186

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞıTıM ŞİRKETLERİ



Adres :  Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 9. km No: 266 Tepe Prime A Blok 3. Kat, D: 37-38 Ankara
Telefon :  +90 312 285 11 35 – 36
Faks :  +90 312 285 11 26
E-posta :  info@elder.org.tr

ELDERElderbilgiwww.elder.org.tr ELDER


