TANITIM KİTAPÇIĞI

ELEKTRİK DAĞITIM İLE PERAKENDE SATIŞ
HİZMETLERİ AYRILDI!
Fatura İşlemleri
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Açılması

Güvence Bedeli
İadesi

Kampanyalar ve
İndirimli Elektrik

Abonelik
İşlemleri

Kesinti

Bakım Onarım

Voltaj Düşüklüğü

Arıza

Tesislerin
Devralınması

Sayaç Değişimi

PERAKENDE ŞİRKETİ

Kaçak ve Usulsüz
Elektrik Kullanım
Tespiti

Dağıtım Sistemine
Bağlantı

DAĞITIM ŞİRKETİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİMİZ
İstanbul Avrupa Yakası

Isparta
Burdur

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
26,6 milyar kWh
3.474 km²

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yozgat

Bölge

7

Şehir

92.561
km²

2,6 milyar kWh
52.789 km²
Sivas

Antalya

3

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

Tokat

8,5 milyar kWh
36.298 km²

8

Milyon Sayaç

37,7
Milyar kWh

www.akdenizedas.com.tr

AEDAŞ

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.

AKDENİZ Elektrİk Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ)
28 Mayıs 2013 tarihinde özelleşen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), iletim
noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır. Çalışma esasları
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şirket; hizmet verdiği Antalya,
Isparta ve Burdur’daki yaklaşık 1,7 milyon aboneye kesintisiz ve yüksek kalitede elektrik
dağıtımı görevini “enerjimizle yanınızdayız” sloganı ile sürdürmektedir. AEDAŞ; yenilikçiliğe,
hizmet kalitesine, müşteri ve çalışan memnuniyetine verdiği önemi hayata geçirdiği projeler ve
vizyoner bakış açısıyla desteklemektedir.
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HİZMET BÖLGELERİmİz
ANTALYA MERKEZ
Göksu Mah. Serik Cad. No: 15 Demokrasi Kavşağı Kepez / ANTALYA
0242 339 55 55
BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçelievler Mah. Kışla Cad. No: 54 / BURDUR
0248 233 16 55
ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ
Sanayi Mah. Atatürk Bulv. 104. Cad. Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km No: 87 / ISPARTA
0246 224 33 56

AEDAŞ
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ORTAK KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZ

Enerjinin Yıldızları Projesi
Enerjinin Yıldızları projesi, elektrik dağıtım sektörünün
ihtiyaç duyduğu kaliteli ve yetişmiş insan kaynağına ulaşmak ve
istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.
Proje ile elektrik eğitimini daha ulaşılabilir kılmak ve modern
imkanlarda sunmak için mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ilk
adım atılıyor. Projenin devamında ise başarının istihdam ile
ödüllendirilmesini amaçlıyoruz.
• Proje kapsamında seçilen
• AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ
mesleki ve teknik Anadolu liselerine
çalışanlarından aday kişilerin
mentorluk eğitimi almaları
“Yüksek Gerilim Laboratuvarı”
sağlanarak, meslek liselerinde
kurulacak.
öğrenim gören öğrencilere
• Enerjinin Yıldızları projesi aracılığıyla
mesleki yönlendirme ve
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.,
danışmanlık verilecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve
• Enerjinin Yıldızları’nın “Güvenli
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
Elektrik Elçileri” olmaları ve
şirketlerimizin bilgi birikimi ve
gönüllülük esasına dayalı olarak
deneyimleri öğrencilerle paylaşılacak.
gelecek çalışmalarda /
• ELDER’in NİYET projesi
laboratuvarlarda / okullarda
kapsamında ortak uygulama
eğitmen olmaları sağlanacak.
gerçekleştirilecek.
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Gönüllülük Yaklaşımımız
Çalışanlarımız, ana iş alanları
dışında da sosyoekonomik
faydaya katkı sağlamak
adına gönüllülük faaliyetlerine
katılım gösterir. Özgür irade ile
toplumun genelinin iyiliği için
yapılan faaliyetlere yetenek,
birikim ve katılımları ile destek verir.
Gönüllülerimiz, yaptıkları tüm katkıların
önce çevrelerine ve dolaylı olarak
kendilerine de olumlu dönüşü
olacağına inanır.

AEDAŞ

GÖNÜLLÜLÜK
PROJELERİMİZ

Kan Bağışı Kampanyası
Kızılay’ın “kan verin” çağrısına duyarsız kalmayan çalışanlarımız
genel müdürlük binasında kan bağışı kampanyası için kolları sıvadı.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

AEDAŞ

Z

İşaret Dili Eğitimi
İşitme ya da konuşma engelli
tüketicilerimize daha sağlıklı hizmet
verebilmek için işletmeler ve
bölge müdürlüklerimizdeki çalışanlarımıza
işaret dili eğitimi veriyor ve
herkese eşit hizmet
anlayışıyla yaklaşıyoruz.
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KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZ
Aydınlık Gelecek
Proje kapsamında, ilkokul öğrencilerine elektriğin ne olduğu, doğru
kullanımı ve tehlikelerini uygulamalı olarak anlatıyoruz. Elektriğin doğru
ve güvenli kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için her yıl hizmet
bölgemizde bu projeyi hayata geçiriyoruz.

Çalışan Sahnesi
Elektrik sektöründe tüketicilerden gelen şikayetlerin sebeplerini araştırmak,
çalışanların empati kurma yeteneğini geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği
problemlerine dikkat çekmek amacıyla “Çalışan Sahnesi” tiyatro grubunu
oluşturduk. Tiyatro oyunuyla sektörün sorunlarını ve çözümlerini
çalışanlarımıza anlattık! Projemiz sayesinde yaşanan sorunları
çalışanlarımızın ve müşterilerimizin gözünden algılama şansına sahip olduk.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile İş Birliği
Omurilik felçli kişilerin hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi için şirket
olarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) Akdeniz Bölgesi’ndeki
kapak toplama merkezi olduk. Bir yandan TOFD adına kapak toplarken bir
yandan da şubelerimize gelen kapakların TOFD'a ücretsiz gönderimini
üstlendik. Ayrıca, Runatolia farkındalık koşularında TOFD adına koşarak
akülü sandalye alımına destek oluyoruz.
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ÇAĞRI MERKEZİ
Çağrı Merkezine Ulaşan
Toplam Arama Sayısı

3.113.004

Operatör Kuyruğuna
Giren Çağrı sayısı

1.629.571

Operatörle Sesli Görüşmesi
Gerçekleştirilen Çağrı Sayısı

1.617.990

Servis Seviyesi %SL
(Operatör kuyruğuna girdikten sonra
20 saniye içerisinde operatöre ulaşan
çağrı oranı)

%95,96

AEDAŞ

Sesli Yanıt Sisteminde
Cevaplanan Çağrı Sayısı

1.483.433

Cevaplama Oranı (Operatörle sesli
görüşmesi gerçekleşen çağrıların oranı)

%99,29

Operatör Kuyruğuna Girdikten Sonra
20 Saniye İçerisinde Görüşmesi
Başlatılan Çağrı Sayısı

1.563.812

Ulaşılabilirlik Seviyesi 2 (Tam doluluğun
oluşmadığı zaman dilimleri bakımından
çağrı merkezi hat kapasitesinin
yeterlilik seviyesi)

%99,39
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AR-GE VE YENİLİKÇİLİK
1

Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi – MIDAS
Proje ile yenilenebilir enerji tesislerindeki üretim belirsizliğinin giderilmesi ve
entegrasyonda ortaya çıkacak talep ve teknik kalite problemlerinin çözülmesi için
uluslararası bir konsorsiyum oluşturulması ve ilgili problemlerin çözülmesine
imkan sağlayan akıllı bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

2

Akıllı Sayaç Altyapısı (Hibrit Haberleşme Altyapısı ile Pilot Akıllı Sayaç
Uygulaması, Fizibilitesi ve Yaygınlaştırma Yol Haritası Belirleme)
Elektrik dağıtım hizmetinin daha etkin şekilde sağlanabilmesi ve akıllı şehirler
vizyonu çerçevesinde akıllı elektrik sayaçlarının yaygınlaştırılması adına
gerçekleştirilmiş olan projede Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin (OSOS) ve
uzaktan otomatik açma kapama özellikli sayaçlarda genişleme yol haritasının
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında söz konusu akıllı sayaçlarda
halihazırda mevcut çeşitli marka, model ve haberleşme teknolojilerinin farklı iklim,
coğrafya, şebeke ve müşteri profillerinde denenmesi gerçekleştirilmiştir.

3

Orta Gerilim Havai Hat ve Kablo Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu ve Hat
Kayıplarının Minimizasyonu İçin Otomatik Gerilim Regülatörü (Booster Trafo)
Pilot Uygulaması
Orta gerilim hatlarda gerilim düşümü ve teknik kayıpların azaltılması için orta
gerilim seviyesinde çalışan otomatik gerilim regülatörlerinin çeşitli marka ve
modellerde tedarikini ve entegrasyonunu konu alan projemizdir. Entegrasyon ve
sonrasında dağıtım hattı üzerinden alınan verilerin analiz edilmesi, orta gerilim
regülatörlerin kullanımı ile ilgili analiz, fayda-maliyet çalışması ve geniş kapsamda
kullanımı için yol haritası oluşturulmuştur.

4

Elektrik Dağıtım Sistemi için Düşük Kayıplı, Düşük Maliyetli Enerji Kalitesi
Düzenleyicisi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Elektrik dağıtım şebekesinde teknik kalitenin artırılmasına yönelik tamamen yerli
kaynaklarla entegre bir “enerji kalitesi düzenleyici” cihaz geliştirilmektedir. Solid
state (yarı iletken) teknolojisinin elektrik dağıtım sisteminde kullanımının
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

5

Smart Seal (SMS) - Akıllı Elektronik Mühür Sistemi
Smart Seal (SMS) - Akıllı Elektronik Mühür Sistemi, elektrik dağıtım sektöründeki
elektrik hırsızlığının azaltılmasına yönelik bir akıllı elektronik mühür geliştirilmesi
fikri ile başlatılmıştır. Halihazırda kullanılan sıradan sayaç ve pano mühürlerinin
birtakım tekniklerle yetkisiz olarak açılabilmesi, bu mühürlerin çeşitli firmalarca
kopyalarının üretilebilmesi ve teknik personelin yanlış mühürleme yapabilmesi bu
alanda yenilikçilik ihtiyacını gerekli kılmıştır. Bu sebeple yetkisiz kullanılamayan,
kopyalanamayan, yapılan tüm işlemleri kayıt altına alabilen yüzde 100 yerli
imkanlarla oluşturulan Smart Seal (SMS) - Akıllı Elektronik Mühür Sistemi projesi
gerçekleştirilmiştir.
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AR-GE VE YENİLİKÇİLİK
6

Kuş Çarpılmalarından Kaynaklı Kesintilerin Önlenmesine Yönelik Doğrusal
Yayılımlı, Tek Faz İletkeni Üzerinden Endüktif Beslemeli
Sonik–Ultrasonik Kuş Kovucu Sistemi Geliştirilmesi
Yalnızca AEDAŞ şebekesinde son 1 yılda;
• Kuş çarpılmasından kaynaklı 495 adet kesinti meydana gelmiştir.
• Bu kesintilerin toplam süresi 528 saattir.
• Kesintilerden toplam 1.054.599 kullanıcı etkilenmiştir.
Diğer dağıtım şirketleri de göz önüne alındığında, kuş çarpılmalarından
kaynaklanan kesintilerin etkisi daha iyi anlaşılabilir.
Kuş ölümlerini engellemek ve kuş göçleri sırasında yaşanan elektrik arızalarını en
aza indirmek için kuş kovucu sistem geliştirilmiştir.

7

Kapasite Artışa Dayalı Trafo Merkezi ve Orta Gerilim Şebeke Yatırım İhtiyacının
Optimizasyonuna Yönelik Yöntem, Metrik ve Algoritma Geliştirilmesi
Orta gerilim şebeke ve trafo merkezi yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tüm bölgede
uygulanabilecek bir algoritmalar bütünü ile metodoloji geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

8

TAŞ 2023 Vizyon Geliştirilmesi
Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin yurtdışı modellerden örnek alınarak
Türkiye’ye uygun şekilde akıllı şebekeye geçişleri için strateji ve yol haritasının
belirlendiği projedir.

9

Trafo Merkezlerinde Güneş Enerjisini Yansıtan ve Yayıcılığı Düşürülmüş
Kaplamalar ile Selektif Yüzey Oluşturulması
Trafo merkezlerinde güneş enerjisini yüzde 80 oranında yansıtan kaplama
yapılması ile merkezlerin yaz aylarında aşırı ısınmalarının engellenmesi, teknik
kayıpların düşürülmesi ve dağıtım yatırımlarının kullanım ömürlerinin artırılmasına
yönelik projedir.

10

Tedarik Sürekliliğinin İyileştirilmesi için Arıza Akımından Sistem Durum Tespiti
ve Arıza Lokasyonunun Tahmin Edilmesi
Havai hatlarda arızanın en kısa sürede giderilmesi için kullanılan metodolojinin
iyileştirilmesini temin eden projedir. Arıza yerinin en kısa sürede bulunması ve
arızanın en kısa sürede izole edilerek alternatif besleme topolojilerinin kullanılması
için arıza akımının detaylı analizine dayalı efektif yöntemler geliştirilmektedir.

AEDAŞ
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Kalİte Polİtİkamız
AEDAŞ olarak elektrik dağıtım hizmeti sunarken;
Kalite yönetiminin tüm gereksinimlerine uyarak çalışmalarımızı
sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve tüm paydaşlara katkı
prensibi çerçevesinde yürütmeyi,
Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa ve
yönetmelikler ile müşteri şartlarına koşulsuz uymayı,
Yenilikçi yöntemler kullanarak elektrik dağıtım hizmetinin
kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda sektörümüzde
lider ve örnek olmayı,
Müşteri memnuniyeti politikamız ile kesintisiz ve
uygun şartlarda elektrik sunmayı taahhüt ediyoruz.
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Müşterİ Memnunİyetİ Polİtİkamız
AEDAŞ olarak müşteri şikayetlerinin çözümünde;
• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin tüm gereksinimlerine uyarak süreçlerimizi
sürekli iyileştirmeyi,
• Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa, yönetmelik ve müşteri şartlarına uymayı,
• Müşteri memnuniyeti ilkelerimiz çerçevesinde şikayetleri ele almayı,
• Hizmet kalitesine, müşteri ve çalışan memnuniyetine verdiğimiz önemi, hayata geçirdiğimiz
projeler ve vizyoner bakış açısıyla desteklemeyi,
• Müşteri talep ve beklentilerini tespit edip teknolojisini her gün en üst seviyede tutarak,
tüketiciye temiz, kullanılabilir ve çevreye zarar vermeden kesintisiz enerji sunmayı taahhüt ediyoruz.
Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz;
Şeffaflık
Erişilebilirlik
Cevap Verebilirlik
Objektiflik
Gizlilik
Hesap Verebilirlik
Sürekli İyileştirme

AEDAŞ
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BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

AEDAŞ olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;
Şirketimizin, abonelerimizin ve bilgi sistemlerimize ilişkin üçüncü tarafların
bilgi gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sağlanmasını,
Bilgi güvenliği kapsamında ISO 27001 standardına, ilgili yasal mevzuat ve
şartlara, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymayı,
Varlıklarımıza ilişkin tüm riskleri sistematik bir biçimde yöneterek azaltmayı
ve böylelikle tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,
Yaşanan bilgi güvenliği olaylarının ve ihlallerinin yeniden oluşmasını
engelleyecek biçimde düzeltmeyi,
Tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı
taahhüt ediyoruz.
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAmız

Türk enerji sektöründeki öncü konumumuzu sürdürerek çalışanlarımızın ve
müşterilerimizin beklentilerini karşılamak,
Çalışanlarımıza değer vermek,
Değişime açık ve lider bir şirket olarak kaynaklarımızı en etkin şekilde
kullanmak,
Önce insana, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına
uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlardan alan anlayışımız ile
müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmek,
Değerlerimiz ile insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmak.

AEDAŞ
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İŞE ALIM POLİTİKAMIZ

Şirketimizin değerleri doğrultusunda sürdürülebilir verime ve büyümeye katkı
sağlayarak ihtiyaçlara uygun insan gücünü bünyemize kazandırıyoruz.
Amacımız şirket olarak inandığımız değerleri, ve AEDAŞ çalışanının sahip olması
gereken yetkinlikleri barındıran kişileri, objektif değerlendirme araçlarıyla ve
eşitlikçi bir yaklaşımla seçmektir.
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STAJ PROGRAMI
Şirketimizde potansiyel çalışan olarak değerlendirdiğimiz
öğrenciler için iş ortamını tanımalarının yanı sıra gelişim
olanakları da sağlamayı hedefliyoruz.
Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerini staj programlarına dahil
ediyoruz. Meslek lisesi ya da üniversitelerden başarılı öğrencilerin
seçilerek şirkete kazandırılmalarını ve şirketin iş gücü ihtiyaçları
için hazır, sistemi bilen iş gücü havuzunun oluşturulmasını
hedefliyoruz.

AEDAŞ
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EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Eğitim politikamız, şirketimizin stratejisi ve hedefleri doğrultusunda “sürekli gelişim”i esas alan
uygulamalarla insana yatırım yapmayı ve kişisel gelişimi izlemeyi hedefler. Çalışanların yönetsel ve
profesyonel gelişim gereksinimleri, performans yönetimi uygulamalarına ve kariyer haritalarına paralel
biçimde belirlendikten sonra bireysel gelişim planları yapılır. Tüm çalışanlara gelişmeleri için eşit olanak ve
fırsat sağlanır. Eğitim faaliyetlerinin şirketin iş alanı ve öncelikleri ile bağlantılı yürütülmesi, şirketin
stratejik hedefleri ile ilişkili düşünülmesi ve planların bu yönde gerçekleştirilmesi söz konusudur.
Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir.
Bu amaçla İnsan Kaynakları, çalışanlara gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak
benimsemiştir.
Diğer taraftan eğitim ve gelişim alanında AEDAŞ’ta en önemli başlıklardan biri de mevzuat açısından her
yıl tekrarlanması gereken, iş gereği alınması zorunlu eğitimlerdir. Bu eğitimler, gerekli teknik ekipman ve
araç-gereçlerle desteklenerek ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği özel eğitim salonlarında ve
tatbikat alanlarında gerçekleştirilir.
2017 yılında 1.629 çalışanımıza 86.507 saat mesleki ve teknik, kişisel gelişim ve yönetici geliştirme
eğitimleri verilmiştir.
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İş sağlığı ve Güvenlİğİ Polİtİkamız

En önemli değerimiz olan çalışanlarımızı, hem iş yerinde hem de gerçekleştirdikleri
faaliyetlerdeki tehlikeleri ve buna bağlı riskleri belirleme, ortadan kaldırma konusunda
bilgilendirerek desteklemeyi,
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak işten doğan kazaları minimuma indirmeyi,
Faaliyetlerimizi yürütürken iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm yasal şartları yerine
getirmeyi,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
OHSAS 18001 Yönetim Sistemi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kalite
odaklı devamlılığını sağlamayı,
Çalışanlarımızın ve alt işverenlerimizin yanı sıra tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin de
iş sağlığı ve güvenliği kurallarımıza uymalarını ve bu amaçla prosedür ve talimatların
yerine getirilmesini,
Dosya Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan düzenleyici-önleyici faaliyetler modülü ile
güncel ve dinamik risk analizlerinin oluşturulmasını, anlık aksiyon takiplerinin yapılmasını,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve şirket
olanaklarımız doğrultusunda uygulanmasını sağlamayı,
Her birimden çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin sağlık ve güvenlik faaliyetlerimize
dâhil edilerek etkin görev ve sorumluluk almalarını sağlamayı ve bu sayede iş sağlığı ve
güvenliği kültürel gelişimlerini hızlandırmayı taahhüt ediyoruz.
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
AEDAŞ olarak Çevre Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;
Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
Elektrik dağıtım hizmeti sunarken malzeme ve enerjiyi verimli kullanarak enerji
performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,
Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan atıklarımızı mümkün olduğunca azaltıp geri dönüşüm
kapsamında tekrar geri kazandıracağımızı,
Çevre konusunda çalışanlarımızda sorumluluk bilincini artırmak üzere eğitimler
vereceğimizi,
Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlamak üzere süreç planlarımızda
çevre faktörünü dikkate alacağımızı taahhüt ediyoruz.
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ÇALIŞAN PROFİLİMİZ
Eğitim Durumu
350
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Cinsiyet Dağılımı

100
50
0

75

147

150
50
3

8
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72
5
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285
Alt Yüklenici Personeli: 1.499
Toplam Personel: 1.784
AEDAŞ Personeli:
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İLETİŞİM KANALLARI
www.akdenizedas.com.tr
aedaskurumsal
AEDASkurumsal
AEDASDestek
company/aedaskurumsal
Çağrı Merkezi: 186
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BAŞARILAR/ÖDÜLLER
Aldığı Ödül: Dijital Dönüşüm Ödülü
Veren Kurum: Oracle
Açıklama: Elektrik dağıtım hizmetleri dahil tüm
süreçlerinde farklı operasyonları tek bir noktadan
yürütmeyi hedefleyen Entegre Bilişim Sistemleri (EBS)
Projesi’ni devreye alan şirketimiz bu süreçte gösterdiği
başarılı performans ile ödüle layık görüldü. 17 Ocak 2018
tarihinde İstanbul’da yapılan ve 400’ün üzerinde sektör
yöneticisinin yer aldığı 3. Oracle Enerji Zirvesi’nde,
EBS Projesi ile Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü
aldık.
Aldığı Ödül: Ar-Ge Başarı Ödülü
Veren Kurum: ELDER ve GAZBİR
Açıklama: Yüzde 100 yerli kaynaklarla mühendislerimiz
tarafından geliştirilen ve elektrik sayacına yetkisiz
kişilerin müdahale etmesine izin vermeyen Akıllı
Elektronik Mühür projemiz, üçüncüsü gerçekleştirilen
Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda Ar-Ge Başarı Ödülü’ne layık
görüldü.
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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.

Boğazİçİ Elektrİk Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)
1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında
hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh 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
sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye
elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimini
gerçekleştiren bölgesidir.
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BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ
1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / AVCILAR (Avcılar, Silivri, Kumburgaz)
E-5 Karayolu Üzeri Londra Asfaltı No: 291/2P (Beyaz Center) Türksan Durağı - AVCILAR
Çalışma Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-18.00
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / SEFAKÖY (Sefaköy, Güngören, Bakırköy)
Ahmet Taner Kışlalı Cad. İhlas Koleji Yanı No: 2 Çobançeşme - YENİBOSNA
Çalışma Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-18.00
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BAYRAMPAŞA (Bayrampaşa, Beyazıt, Gaziosmanpaşa)
Yenidoğan Mah. Eyüp Sultan Cad. No: 19 BAYRAMPAŞA
Çalışma Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-18.00
4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ÇAĞLAYAN (Çağlayan, Sarıyer, Beyoğlu)
Kocatepe Mah. Abdülhakhamit Cad. No: 21 Taksim - BEYOĞLU
Çalışma Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-18.00

BEDAŞ
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KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZ

Özel Çocuklara,
Özel Sınıflar Kuruldu
Türk Kızılayı ve “Association for Coaching Türkiye” Koçluk Derneği iş birliğiyle
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda zihinsel engelli öğrenciler için
özel sınıflar projesi hayata geçti.
BEDAŞ olarak maliyetini üstlendiğimiz proje kapsamında Türk Kızılayı,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği sınıfları koordine ederken,
Association for Coaching Türkiye koçları da öğretmenlere ve
velilere danışmanlık hizmeti vererek yedi özel sınıf kurulmasına katkı sağladı.

Yaşam Destek Cihazına
Bağlı Hastalara BEDAŞ’tan Destek
Yaşam destek cihazına bağlı hastası bulunan tüketicilerin borçtan
kaynaklı elektrik kesintisi yaşamamaları ve kesinti durumlarında
arızalarına acil müdahale edilebilmesi için kendilerine enerji
desteği olarak UPS cihazı veriyoruz.
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ÇAĞRI MERKEZİ
Servis Seviyesi

%92,23

Cevaplama Oranı

%96,72

Gelen Çağrı

15.620.541

IVR’da Cevaplanan

10.444.747

Operatörde Cevaplanan

5.006.142
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AR-GE VE YENİLİKÇİLİK
Elektrik dağıtım sektöründe yenilikçilik ve liderlik misyonunu sürdüren
BEDAŞ, 19 Ar-Ge projesi ile Türkiye enerji sektörü için hizmet kalitesinde yenilikçi yolların
araştırılması ve geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. BEDAŞ, bugünün ve yarının
teknolojisini geliştirmekte, sektör liderliği hedeflemektedir.
1

AKILLI SAYAÇ: Türkiye’deki en kapsamlı ve detaylı akıllı sayaç projesidir. Teknolojilerin birbirleri ile
sorunsuz çalışmasını öngörmek ve proje sonunda oluşturulması planlanan tam ölçekli sistemin
son durumunu olabildiğince simüle edebilmek amaçlanmış ve proje tamamlanmıştır.

2

KAPALI RİNG: Türkiye'de dağıtım şebekelerinde ilk defa kapalı ring sisteminin uygulaması
gerçekleştirilmektedir. Tedarik sürekliliğinin artması, teknik kayıpların azalması ve çift yönlü
enerji akışının yönetilebilmesi hedeflenmiş ve proje tamamlanmıştır.

3

TEKNİK KAYIP: Proje kapsamında kayıp-kaçağın ayrıştırılması ve azaltılması planlanmış,
enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arızaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Dağıtım
şebekesinde kullanılan tüm sistemlerin en verimli ve ekonomik kullanımı hedeflenmiş ve
proje tamamlanmıştır.

4

DAGSİS: Proje kapsamında; kayıpların azaltılması, gerilimin iyileştirilmesi, yenilenebilir
enerji tabanlı dağınık üretim tesisleri ve elektrikli araçlar gibi teknolojilerin daha yaygın oranda
kullanımına imkan sağlaması ve bu sayede tüketici memnuniyetinin artırılması hedeflenmiş ve
proje tamamlanmıştır.

5

ISIL ANALİZ: Proje kapsamında dağıtım sisteminde kullanılan farklı yer altı kablosu döşeme
biçimlerine ait detaylı analizler yapılmış ve proje tamamlanmıştır.

6

GERİLİM REGÜLATÖRÜ: Orta gerilim seviyesinde kademe değiştiricili / booster
transformatörlerin kullanılması ile şebeke kaybının azaltılması ve bu sayede gerilim profilini
düzeltici özelliklerinin en üst seviyede tutulması amaçlanmış ve proje tamamlanmıştır.

7

CALLIA: CALLIA projesi kapsamında enerji üretim ve tüketiminin yerel dengelenmesinin
iyileştirilmesiyle daha fazla yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonu amaçlanıyor.
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği onaylı olup 9 farklı paydaşı bulunan proje, tüm ülkelerin ulusal
değerlendirmelerini geçmiştir.

8

TAŞ 2023: Ülke çapında yapılacak ilk ve en kapsamlı akıllı şebeke çalışması olacaktır.
Proje kapsamında akıllı şebeke yol haritası, fayda-maliyet analizleri çıkarılacak olup
EPDK'nın bu çalışmalar sonucunda dağıtım şirketlerine akıllı şebeke yatırımları konusunda
bütçe ayırması öngörülmektedir.

9

ISIL KAPLAMA: Güneşe karşı ısı yalıtım yöntemleri kullanılarak, trafolarda ısınma değerlerini
düşürerek trafoların, kabloların ve elektriksel komponentlerin verimini artırmak, arıza sayısını
azaltmak hedefleniyor.

10

DEPAR: TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirilen projede, alçak gerilim şebekesinde bir ölçme, koruma
ve izleme sistemi tasarlanarak hem analizör hem sayaç olarak görev yapacak, haberleşme
altyapısına sahip, her fider için ayrı bir analizör kullanmak yerine tek cihazla
12 adet alçak gerilim çıkış fiderine kadar ölçüm yapabilecek yerli bir ürünün tasarlanıp üretilmesi
planlanmaktadır.
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AR-GE VE YENİLİKÇİLİK
11

AKILLI ŞEBEKE DÜĞÜM: Şebekedeki her bir trafo merkezinde kullanılabilen, ölçeklenebilir,
güvenilir kripto altyapısı ve çok farklı iletişim, kontrol arayüzleri bulunan, en az 10 yıl
boyunca zorlu çevre ve EMC ve EMI şartlarında çalışabilen, abone verisi yönetebilen ve
uluslararası standartlara uygun, endüstriyel bir akıllı şebeke yönetim düğümü tasarlanacaktır.

12

IDPR: Alçak gerilim dağıtım şebekesinde görülebilecek tüm güç kalitesi sorunlarının tek bir
ürün ile çözülebilmesi, buna bağlı olarak enerji kayıplarının azaltılması ve güç kalitesi
sorunlarının iyileştirilmesi planlanmaktadır.

13

CABLE BONDING: Projenin amacı, dağıtım şebekesinde bulunan tek damarlı kabloların
birleştirilmesinde kullanılan farklı birleştirme türlerinin kablo direncine etkisinin yazılım
programları üzerinde incelenmesi ve güvenlik faktörleri de göz önüne alınarak en uygun
birleştirme (bonding) seçeneğinin belirlenmesidir.

14

MOBİL GERİ BİLDİRİM: Müşteri memnuniyetini artıracak ve müşterilerin ihbarlarını abone
olmadan, adres bilgisi girmeden, anlık olarak iletip gönderebilecekleri bir mobil uygulama
geliştirilecektir.

15

KABLO GENÇLEŞTİRME: Orta gerilim yer altı güç kablolarında gençleştirme yöntemi
uygulanarak kablo ömürlerinin uzatılması, bu sayede kabloları değiştirmeden ya da
kablolar yanmadan, kablolarda iyileştirme çözümlerinin bulunması ve kabloların
yenilenmesiyle efektif çözümlerin sağlanması hedeflenmektedir.

16

AŞIRI GERİLİM SINIRLAMA: Kablo şebekelerinde meydana gelen tek faz toprak kısa
devreleri sırasında sağlıklı fazlarda görülen aşırı gerilimlerin analizi ve bu aşırı gerilimlerin
sınırlanması konusunda pratik kazanılması projenin ana amacıdır.

17

EYECAP: Önleyici bakım kapsamında dağıtım şebekesinde bulunan kablolardaki
aşırı yüklenmelerin, bağlantı noktalarındaki gevşekliklerin ve oksitlenme kaynaklı ısınmaya
bağlı arızaların önlenmesi ve bağlantı noktalarında oluşabilecek yanma başlangıçlarının
ilerlemesini engellemek amacıyla üretilmiş termal ürünün (EyeCap)
pilot uygulama projesidir.

18

BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ: Dağıtım şebekelerinde sık kullanılan, Türkiye dağıtım
şebekesinde ilk defa kurulacak olan “grid-scale storage” ve en sık kullanılan şebeke destek
servisleri için donanım ve yazılım üretilecektir.

19

REFERANS PROJE: Türkiye elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem piyasa
katılımcıları hem de piyasa düzenleyicileri açısından uygulanabilir işletme gelir gereksinimi
belirleme metodolojisi oluşturmak ve sürdürülebilir gelir modeli oluşturma sürecine katkı
sağlamak projenin ana amaçlarındandır.
BEDAŞ Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen projelerin ortalama süreleri 18-20 ay aralığındadır.
Tüm Ar-Ge projelerimiz, dağıtım sektöründe ilk defa uygulanan ve ilk defa geliştirilen
sistemlerden oluşmaktadır.
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Kalİte Polİtİkamız
BEDAŞ olarak elektrik dağıtım hizmeti sunarken;
Kalite yönetiminin tüm gereksinimlerine uyarak
çalışmalarımızı sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve
tüm paydaşlara katkı prensibi çerçevesinde yürütmeyi,
Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa ve
yönetmelikler ile müşteri şartlarına koşulsuz uymayı,
Yenilikçi yöntemler kullanarak elektrik dağıtım hizmetinin
kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda
sektörümüzde lider ve örnek olmayı,
Müşteri memnuniyeti politikamız ile kesintisiz ve uygun
şartlarda elektrik sunmayı taahhüt ediyoruz.
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Müşterİ Memnunİyetİ Polİtİkamız
BEDAŞ olarak müşteri şikayetlerinin çözümünde;
• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin tüm gereksinimlerine uyarak süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa, yönetmelik ve müşteri şartlarına uymayı,
• Müşteri memnuniyeti ilkelerimiz çerçevesinde şikayetleri ele almayı taahhüt ediyoruz.
Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz;
Şeffaflık
Erişilebilirlik
Cevap Verebilirlik
Objektiflik
Gizlilik
Hesap Verebilirlik

BEDAŞ
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BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

BEDAŞ olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;
Şirketimizin, abonelerimizin ve bilgi sistemlerimize ilişkin üçüncü tarafların
bilgi gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sağlanmasını,
Bilgi güvenliği kapsamında ISO 27001 standardına, ilgili yasal mevzuat ve
şartlara, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymayı,
Varlıklarımıza ilişkin tüm riskleri sistematik bir biçimde yöneterek azaltmayı
ve böylelikle tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,
Yaşanan bilgi güvenliği olaylarının ve ihlallerinin yeniden oluşmasını
engelleyecek biçimde düzeltmeyi,
Tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı
taahhüt ediyoruz.
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türk enerji sektöründeki öncü konumumuzu sürdürerek çalışanlarımızın ve
müşterilerimizin beklentilerini karşılamak,
Çalışanlarımıza değer vermek,
Değişime açık ve lider bir şirket olarak kaynaklarımızı en etkin şekilde
kullanmak,
Önce insana, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına
uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlardan alan anlayışımız ile
müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmek,
Değerlerimiz ile insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmak.

BEDAŞ
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İŞE ALIM POLİTİKAMIZ

Şirketimizin değerleri doğrultusunda sürdürülebilir verime ve büyümeye katkı sağlayarak
ihtiyaçlara uygun insan gücünü bünyemize kazandırıyoruz. Amacımız şirket olarak inandığımız
değerleri ve BEDAŞ çalışanının sahip olması gereken yetkinlikleri barındıran kişileri, objektif
değerlendirme araçlarıyla ve eşitlikçi bir yaklaşımla seçmektir.
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BEDAŞ

STAJ PROGRAMI VE YARI ZAMANLI PROGRAM

Şirketimizde potansiyel çalışan olarak değerlendirdiğimiz öğrenciler için iş ortamını
tanımalarının yanı sıra gelişim olanakları da sağlamayı hedefliyoruz.
Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerini staj programlarına dahil ediyoruz.
BEDAŞ’ın mühendis kadrolarını beslemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Yarı Zamanlı
Mühendis Programı”mıza 2018 itibarıyla başladık. Bu çerçevede 25 mühendis,
organizasyonumuzun çeşitli yerlerinde yarı zamanlı olarak hem deneyim kazanıyor hem de
sağladığımız eğitimlerle ve iş başında edindikleri bilgilerle kendilerini geliştirme fırsatı
buluyorlar.

BEDAŞ
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EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Eğitim politikamız, şirketimizin stratejisi ve hedefleri doğrultusunda “sürekli gelişim”i esas alan
uygulamalarla insana yatırım yapmayı ve kişisel gelişimi izlemeyi hedefler. Çalışanların yönetsel ve
profesyonel gelişim gereksinimleri, performans yönetimi uygulamalarına ve kariyer haritalarına paralel
biçimde belirlendikten sonra bireysel gelişim planları yapılır. Tüm çalışanlara gelişmeleri için eşit olanak
ve fırsat sağlanır. Eğitim faaliyetlerinin şirketin iş alanı ve öncelikleri ile bağlantılı yürütülmesi, şirketin
stratejik hedefleri ile ilişkili düşünülmesi ve planların bu yönde gerçekleştirilmesi söz konusudur.
Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir.
Bu amaçla İnsan Kaynakları, çalışanlara gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk
olarak benimsemiştir.
Diğer taraftan eğitim ve gelişim alanında BEDAŞ’ta en önemli başlıklardan biri de mevzuat açısından
her yıl tekrarlanması gereken, iş gereği alınması zorunlu eğitimlerdir. Bu eğitimler, gerekli teknik
ekipman ve araç-gereçlerle desteklenerek ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği özel eğitim
salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilir.
2017 yılında 3.435 çalışanımıza 73.255 saat mesleki ve teknik, kişisel gelişim ve yönetici geliştirme
eğitimleri verilmiştir.
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BEDAŞ

İŞ SAĞLIĞI ve güvenlİĞİ POLİTİKAMIZ

En önemli değerimiz olan çalışanlarımızı hem iş yerinde hem de gerçekleştirdikleri
faaliyetlerdeki tehlikeleri ve buna bağlı riskleri belirleme, ortadan kaldırma konusunda
bilgilendirerek desteklemeyi,
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak işten doğan kazaları minimuma indirmeyi,
Faaliyetlerimizi yürütürken iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm yasal şartları yerine
getirmeyi,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

BEDAŞ
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
BEDAŞ olarak Çevre Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;
Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
Elektrik dağıtım hizmetimiz sırasında malzeme ve enerjiyi verimli kullanarak enerji
performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,
Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan atıkları mümkün olduğunca azaltıp geri dönüşüm
kapsamında tekrar geri kazandıracağımızı,
Çevre konusunda çalışanlarımızda sorumluluk bilincini artırmak üzere eğitimler
vereceğimizi,
Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlamak üzere süreç planlarımızda
çevre faktörünü dikkate alacağımızı taahhüt ediyoruz.
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ÇALIŞAN PROFİLİMİZ
Eğitim Durumu
350
296

300

259

250
200

Cinsiyet Dağılımı

100
50
0

142

155

150
24

24

9

İlkokul Ortaokul

Kadın

622
Erkek

Lise

Ön
Lisans

Lisans

2

Yüksek Doktora
Lisans

Yaş Aralığı
300

303
246

250
200

155

150
100

65

50
0

21-30

31-40

41-49

50 ve üstü

769
Alt Yüklenici Personeli: 3.597
Toplam Personel: 4.366
BEDAŞ Personeli:

BEDAŞ
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İLETİŞİM KANALLARI
www.bedas.com.tr
bedaskurumsal
bedaskurumsal
bedasdestek
company/bedas
Çağrı Merkezi: 186
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BEDAŞ

BAŞARILAR/ÖDÜLLER
Aldığı Ödül: Ar-Ge Başarı Ödülü
Veren Kurum: ELDER ve GAZBİR
Açıklama: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR)
tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda Ar-Ge Başarı Ödülü,
elektrikte kesintiyi göz kırpma seviyesinde çözümleyen
Kapalı Ring Sistemi projemize verildi.

Sağladığı Başarı: Ar-Ge Merkezi Belgesi
Veren Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açıklama: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
İstanbul Taksim’de bulunan Ar-Ge Merkezimizin
başvurusunu onayladı. Ar-Ge Merkezimiz,
sektörümüzün 2’nci, Türkiye’nin ise
679’uncu merkezi unvanına sahip oldu.

BEDAŞ
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ÇEDAŞ

VİZYON
Hem teknolojik alt yapı hem de müşteri
memnuniyeti açısından, Türkiye’nin ilk üç
Elektrik Dağıtım Şirketi arasında olmak.

MİSYON
Sivas, Tokat, Yozgat il sınırlarında,
müşterilerimizin talep ve beklentilerini
karşılayarak kaliteli, kesintisiz elektrik
enerjisi dağıtımını sağlamak ve
faaliyetlerimizi sosyal şirket anlayışı ile
sürdürmek.

ÇAMLIBEL Elektrİk Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ)
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 31.08.2010 itibarıyla özelleşerek hizmetlerine
başlamıştır. Çalışma esasları EPDK tarafından belirlenen ÇEDAŞ, iletim noktalarından aldığı
elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde, 52.789 km2 alanda,
950.000 aboneye, 2,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ÇEDAŞ kaliteli hizmet anlayışını
benimsemektedir. Elektrik dağıtımında şebeke yenileme ve teknolojik yatırımlarının yanı sıra
insan kaynakları, eğitim, araştırma geliştirme, bilgisayar teknolojileri ve yazılımları alanında
yapılan yatırımlar ile de hizmet kalitesine odaklanan faaliyetlerini sürdürmektedir.
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ÇEDAŞ

HİZMET BÖLGELERİMİZ
SİVAS GENEL MÜDÜRLÜK
Yeşilyurt Mah. Sultanşehir Bulvarı No: 40 Merkez / SİVAS
0346 858 58 58
YOZGAT İL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Erdoğan Akdağ Mah. Bölge Trafik Arkası Polis Lojmanları Cad. Merkez / YOZGAT
0354 219 66 66
TOKAT İL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Gezirlik Mevkii Naci Özen Cad. No: 63 Merkez / TOKAT
0356 217 60 60

ÇEDAŞ
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KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZ
Göçmen Kuşlar Ölmesin
ÇEDAŞ olarak müşteri memnuniyetinin artırılması noktasında yatırım,
tesis ve Ar-Ge çalışmalarını daha çok şebeke ve teknoloji odaklı
gerçekleştiriyor; çevreye, doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı
sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Yoğun bir göçmen kuş
popülasyonuna sahip olan hizmet bölgesinde başta nesli tükenme
tehlikesi altında olan Anadolu Dağ Turnaları ve Şah Kartalları olmak
üzere diğer kuş türlerinin enerji nakil hatlarındaki elektrik akımından
etkilenmemeleri için “Göçmen Kuşlar Ölmesin” projesini hayata
geçirdik. 2015 yılında başlattığımız proje kapsamında elektrik
direklerinde bulunan 6.900 izolatör ile 1.425 trafoya elektrik akımını
iletmeyen özel aparatlar yerleştirdik. Yaklaşık 4 milyon TL maliyeti olan
bu yatırımla 2.800 elektrik direğine izolasyon uygulaması yaptık.
Kuş popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde aparatların montaj
işlemine devam ediyoruz.

ÇEDAŞ'tan Eğitime Destek
Eğitim kurumlarının teknolojik ve bilimsel çalışmalarına yönelik
desteklerimize devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
2017 yılında 11’incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması’na
katılan Sivas Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM), robot malzemesi desteği
sağlayarak ana sponsor olduk. 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında
11 ülkeden 2.800’ün üzerinde projenin katıldığı Konya’daki yarışmada
tüm enerjimizle Sivas BİLSEM'in yanında olduk.
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ÇAĞRI MERKEZİ
Çağrı Merkezine Ulaşan
Toplam Arama Sayısı
(Gelen çağrı)

680.328

Operatör Kuyruğuna
Giren Çağrı Sayısı

476.997

Operatörle Sesli Görüşme
Gerçekleştirilen Çağrı Sayısı

468.410

Servis Seviyesi %SL
(Operatör kuyruğuna girdikten sonra
20 saniye içerisinde operatöre ulaşan
çağrı oranı)

%92,53

ÇEDAŞ

Sesli Yanıt Sisteminde
Cevaplanan Çağrı Sayısı

203.331

Cevaplama Oranı (Operatörle sesli
görüşmesi gerçekleşen çağrıların oranı)

%98,20

Operatör Kuyruğuna Girdikten Sonra
20 Saniye İçerisinde Görüşmesi
Başlatılan Çağrı Sayısı

441.378

Ulaşılabilirlik Seviyesi 2 (Tam doluluğun
oluşmadığı zaman dilimleri bakımından
çağrı merkezi hat kapasitesinin
yeterlilik seviyesi)

%99,76
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AR-GE VE YENİLİKÇİLİK
1

Teknik Kayıp Belirleme Metodolojisi ve Yazılım Geliştirilmesi
Kayıp-kaçak oranlarının ayrıştırılması sayesinde alınacak önlemler ile kaybın
azaltılması sonucu sistemin optimum kullanımı sağlanacaktır. Dağıtım şebekesinde
transformatörlerin yüklenme oranları, teknik kayıplara yük profilinin etkisi, hangi
noktalarda transformatör eklenmesi veya yenilenme yapılması gerektiği ve hangi
saatlerde yüklenmenin çok olduğu gibi bilgilerin de belirlenmesine yardımcı olacaktır.
Şebekeye müdahale doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilecektir.

2

Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu (DAGSİS)
Güneş enerji sistemlerinin üretimi ile elektrik dağıtım şebekesinde olabilecek gerilim
yükselmeleri, dalgalanmaları, harmonikler vs. gibi verilerin incelenmesi
hedeflenmektedir. ÇEDAŞ Genel Müdürlük kampüs alanında yaklaşık 40 kWh gücünde
güneş enerji sistemi kurularak ve lisanssız üretim aboneliği gerçekleştirilerek kampüs
alanı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin bir kısmının bu sistem üzerinden
karşılanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım sisteminin bağlantı noktasında
ortaya çıkarabileceği etkilerin gözlemlenerek bunlara çözüm üretilmesi ve bu konular
üzerinde ÇEDAŞ personelinin eğitiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

3

Arıza Gösterge Cihazı Geliştirilmesi
ÇEDAŞ Genel Müdürlük sorumluluk bölgesinde belirlenen fiderlerde kullanılacak
arıza gösterge cihazları, arızaların tespiti konusunda ekiplerimize zaman kazandıracak
ve tüketicilerin enerji kesintisinden etkilenme sürelerini asgari düzeye indirecektir.
Arıza yeri tespitinde yapılan manevra sayısının azalması ile kaza riski önemli ölçüde
azalacaktır.

4

Gerilim Regülatörü (Booster Trafo) Pilot Uygulama
Gerilim düşümü, sistemdeki teknik kayıpları artırmakla birlikte birçok cihazda arızaya
sebep olmaktadır. Teknik kaybın önlenmesi için trafo merkezlerinde kademe ayarı
yapılması gerekmekte ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır. Proje ile bu gibi
olumsuzluklar kademe ayarından bağımsız, otomatik düzeltilecek ve fider üzerinden
sürekli aynı seviyede gerilim aktarılacaktır.

5

TAŞ 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi
Maliyet-fayda etkin bir akıllı şebekeye ulaşabilmek adına dağıtım şirketlerinin farklı
ihtiyaçlarını dikkate alarak durum analizi yapılacak; kullanılan ve kullanılacak
sistemlerin olgunluk ve yeterlilik seviyeleri incelenerek akıllı şebeke stratejisi ortaya
konacaktır.
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AR-GE VE YENİLİKÇİLİK
6

Hibrit Haberleşme
Tam ölçekli bir gelişmiş ölçme altyapısı (advanced metering infrastructure) sisteminin
maliyeti ve faydaları belirlenecek ve üç dağıtım şirketi (BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ)
bünyesinde bu projenin yaygınlaştırılma politikasına karar verilecektir. Oluşturulacak yeni
sisteme karşı tüketicilerin tutumu hakkında bilgi toplanması ve bu bilgilerin ışığında
oluşturulacak tam ölçekli sistemin enerji verimliliği ve puant yüklerin azaltılmasında
kullanılması hedeflenmektedir. Pilot bölge çalışması bir deneyden ziyade, oluşturulacak
tam ölçekli sistemin son durumunu taklit ederek projedeki dağıtım şirketlerine
olabildiğince deneyim ve tecrübe kazandırmayı amaçlamaktadır.

7

Elektrik Dağıtım Sektöründe İşletme Gelir Gereksinimi Hazırlanmasına Yönelik
Referans Şirket Metodolojisi, Modeli ve Yazılımı Geliştirilmesi
Başta dağıtım sistemi olmak üzere elektrik dağıtım sektöründeki işletme gelir
gereksiniminin belirlenmesine yönelik mevzuat ve düzenlemelerin karşılaştırmalı
analizini yapmak hedeflenmektedir. Dünyadaki diğer özel nitelikteki referans şirket
(yardstick regulation) uygulamalarının Türkiye’ye özel koşullar da dikkate alınarak
değerlendirmesi yapılacak, Türkiye elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem piyasa
katılımcıları hem de piyasa düzenleyicisi açısından uygulanabilir (feasible) bir işletme
gelir gereksinimi belirleme metodolojisi oluşturulacaktır. Dağıtım şirketleri ve EPDK
açısından verimli ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturulma sürecine katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Dağıtım sektörü özelinde ve doğal tekeller genelinde, sektörde ve
ülkede bilgi birikimine katkıda bulunulacaktır.

8

Mobil Geri Bildirim Sistemi Tasarımı Projesi
Büyük kesintiler sırasında çağrı merkezlerinde görülen erişilememe ya da uzun bekleme
sürelerini bu mobil uygulama sayesinde minimize ederek memnuniyeti en üst düzeye
çıkarırken, operasyonel verimliliği artırmak projenin en temel hedefidir. Uygulamayı
telefonuna indiren herkesi sahada canlı birer sensör olarak gören ve bu sayede tüketici ile
interaktif olarak iletişime geçecek, tüketiciye en hızlı kanaldan ulaşma imkanı verecek
projenin diğer hedefleri arasında tüketici bildirimlerinin veri olarak işlenmesi de yer
almaktadır.

9

Off-Grid GES Depolama Sistemi Pilot Uygulama
Projenin hedefi, Türkiye'deki elektrik şebekelerinde depolama çözümlerinin uygulanması
için taslak düzenleme ve standart dokümantasyonların geliştirilmesidir. Kurulum
uygulamaları ile de dağıtım sektörü çalışanlarına ilk elden bilgi ve tecrübe kazandırmak,
enerji depolama sistemlerinin şebeke kararlılığı ve güvenilirliği gibi sonuçları elde edip
edemeyeceğini görmek amaçlanmaktadır.

ÇEDAŞ
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Kalİte Polİtİkamız
ÇEDAŞ olarak elektrik dağıtım hizmeti sunarken;
Kalite yönetiminin tüm gereksinimlerine uyarak
çalışmalarımızı; sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve
tüm paydaşlara katkı prensibi çerçevesinde yürütmeyi,
Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa ve
yönetmelikler ile müşteri şartlarına koşulsuz uymayı,
Yenilikçi yöntemler kullanarak elektrik dağıtım hizmetinin
kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda sektörümüzde
lider ve örnek olmayı,

9001:2015

www.cedas.com.tr

Müşteri Memnuniyeti Politikamız ile kesintisiz ve uygun
şartlarda elektrik sunmayı taahhüt ediyoruz.

ÇEDAŞ

Müşterİ Memnunİyetİ Polİtİkamız
ÇEDAŞ olarak müşteri şikayetlerinin çözümünde;
• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin tüm gereksinimlerine uyarak
süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa, yönetmelik ve
müşteri şartlarına uymayı,
• Müşteri Memnuniyeti ilkelerimiz çerçevesinde şikayetleri ele almayı
taahhüt ediyoruz.

10002:2014

Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz;
Şeffaflık
Erişilebilirlik
Cevap Verebilirlik
Objektiflik
Gizlilik
Hesap Verebilirlik

ÇEDAŞ
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BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

27001:2013

ÇEDAŞ olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;
Şirketimizin, abonelerimizin ve bilgi sistemlerimize ilişkin üçüncü tarafların
bilgi gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
Bilgi güvenliği kapsamında ISO 27001 standardına, ilgili yasal mevzuat ve
şartlara, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymayı,
Varlıklarımıza ilişkin tüm riskleri sistematik bir biçimde yöneterek azaltmayı
ve böylelikle tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,
Yaşanan bilgi güvenliği olaylarının ve ihlallerinin yeniden oluşmasını
engelleyecek biçimde düzeltmeyi,
Tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı
taahhüt ediyoruz.

www.cedas.com.tr

ÇEDAŞ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türk enerji sektöründeki öncü konumumuzu sürdürerek çalışanlarımızın ve
müşterilerimizin beklentilerini karşılamak,
Çalışanlarımıza değer vermek,
Değişime açık ve lider bir şirket olarak kaynaklarımızı en etkin şekilde
kullanmak,
Önce insana, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına
uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlardan alan anlayışımız ile
müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmek,
Değerlerimiz ile insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmak.

ÇEDAŞ
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İŞE ALIM POLİTİKAMIZ

Şirketimizin değerleri doğrultusunda sürdürülebilir verime ve büyümeye katkı
sağlayarak ihtiyaçlara uygun insan gücünü bünyemize kazandırıyoruz.
Amacımız şirket olarak inandığımız değerleri ve ÇEDAŞ çalışanının sahip olması
gereken yetkinlikleri barındıran kişileri, objektif değerlendirme araçlarıyla ve
eşitlikçi bir yaklaşımla seçmektir.
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STAJ PROGRAMI
Şirketimizde potansiyel çalışan olarak gördüğümüz öğrencilerin iş ortamını
tanımalarının yanında onlara gelişim olanakları da sağlamayı hedefliyoruz.
Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerini staj programlarına dahil ediyoruz.
Okullar ile birlikte öğrencilerin gelişimleri için ortak eğitim, seminer vb.
faaliyetler düzenliyoruz. ÇEDAŞ’ta başarı göstermiş stajyerleri mezun
olduklarında kadromuza alıyor ve geliştirmeye devam ediyoruz.
2016 Mayıs ayında İŞKUR ortaklığı ile işbaşı eğitimini başlattığımızdan
bugüne bu programdan toplamda 143 personel faydalandı. Aralarında
mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu programı başarıyla
tamamlayan 67 kişiyi kadromuza dahil ettik.
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EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Eğitim politikamız, şirketimizin stratejisi ve hedefleri doğrultusunda “sürekli gelişim”i esas alan
uygulamalarla insana yatırım yapmayı ve kişisel gelişimi izlemeyi hedefler. Çalışanların yönetsel ve
profesyonel gelişim gereksinimleri, performans yönetimi uygulamalarına ve kariyer haritalarına paralel
biçimde belirlendikten sonra bireysel gelişim planları yapılır. Tüm çalışanlara gelişmeleri için eşit olanak
ve fırsat sağlanır. Eğitim faaliyetlerinin şirketin iş alanı ve öncelikleri ile bağlantılı yürütülmesi, şirketin
stratejik hedefleri ile ilişkili düşünülmesi ve planların bu yönde gerçekleştirilmesi söz konusudur.
Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir.
Bu amaçla İnsan Kaynakları, çalışanlara gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk
olarak benimsemiştir.
Diğer taraftan eğitim ve gelişim alanında ÇEDAŞ’ta en önemli başlıklardan biri de mevzuat açısından
her yıl tekrarlanması gereken, iş gereği alınması zorunlu eğitimlerdir. Bu eğitimler, gerekli teknik
ekipman ve araç-gereçlerle desteklenerek ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği özel eğitim
salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilir.
2017 yılında 226 çalışanımıza 17.976 saat mesleki ve teknik, kişisel gelişim ve yönetici geliştirme
eğitimleri verilmiştir.
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İş sağlığı ve Güvenlİğİ Polİtİkamız

En önemli değerimiz olan çalışanlarımızı hem iş yerinde hem de gerçekleştirdikleri
faaliyetlerdeki tehlikeleri ve buna bağlı riskleri belirleme, ortadan kaldırma konusunda
bilgilendirerek desteklemeyi,
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak işten doğan kazaları minimuma indirmeyi,
Faaliyetlerimizi yürütürken iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm yasal şartları yerine getirmeyi,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
ÇEDAŞ olarak Çevre Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;
Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
Elektrik dağıtım hizmeti sunarken malzeme ve enerjiyi verimli kullanarak enerji
performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,
Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan atıklarımızı mümkün olduğunca azaltıp geri dönüşüm
kapsamında tekrar geri kazandıracağımızı,
Çevre konusunda çalışanlarımızda sorumluluk bilincini artırmak üzere eğitimler
vereceğimizi,
Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlamak üzere süreç planlarımızda
çevre faktörünü dikkate alacağımızı taahhüt ediyoruz.
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ÇALIŞAN PROFİLİMİZ
Eğitim Durumu
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60 ve üstü

226
Alt Yüklenici Personeli:
813
Diğer:
390
Toplam Personel: 1.429
ÇEDAŞ Personeli:
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İLETİŞİM KANALLARI
www.cedas.com.tr
cedaskurumsal
cedaskurumsal
cedaskurumsal
company/cedaskurumsal
WhatsApp Hattı: 0552 186 0 186
Çağrı Merkezi: 186
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BAŞARILAR/ÖDÜLLER
Aldığı Ödül: EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız
Veren Kurum: KalDer
Açıklama: Şirketimiz, 26. Kalite Kongresi’nde KalDer
tarafından verilen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı
Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi ile Türkiye’de
elektrik dağıtım şirketleri arasında bu belgeyi alan ilk
şirket unvanını elde etti.
Aldığı Ödül: Altın Voltaj
Veren Kurum: Enerji Zirvesi
Açıklama: Göç güzergâhı üzerinde bulunan kuşların
enerji nakil hatlarından zarar görmemesi için
başlattığımız sosyal sorumluluk projesi “Göçmen Kuşlar
Ölmesin”, 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde “Altın Voltaj”
ödülüne layık görüldü. Hizmet verdiğimiz Sivas, Tokat
ve Yozgat’ta kuşların göç güzergâhı üzerindeki
bölgelerde, elektrik dağıtım hatlarını izole edip kuş
koruma aparatları monte ettik. Bu sayede nesli
tükenme tehdidi altında olan Anadolu Dağ Turnaları,
Şah Kartalları ve diğer kuşların doğal yaşam alanlarında
enerji nakil hatlarından zarar görmeden hayatlarını
sürdürmelerine destek olduk.

Recognised for
Excellence 5 star
Awarded to:

amldbel Elektrik Daऀdtdm A.#.

September 2017
This certificate remains valid for 2 years.

Léon Tossaint
CEO, EFQM
1/1

Aldığı Ödül: Dijital Dönüşüm Ödülü
Veren Kurum: Oracle
Açıklama: Farklı operasyonların tek bir noktadan
yürütülerek kontrol edilmesini amaçlayan Entegre
Bilişim Sistemleri (EBS) projemiz, Oracle Enerji
Zirvesi’nde Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’ne
layık görüldü. 2014 yılında proje için düğmeye basan ve
Aralık 2016’da sistemi devreye alan şirketimiz, elektrik
dağıtım sektöründe Entegre Bilişim Sistemleri’ne geçişi
ilk tamamlayan şirket olarak öne çıkıyor.

ÇEDAŞ

www.cedas.com.tr

