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Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 
kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti için 
çalışıyoruz. Pandemi etkisinin sürdüğü, ekonomik 
belirsizliklerin yaşandığı zor bir yılda ve zorlu şartlarda,  
YEDAŞ olarak yine başarılı bir performans ortaya 
koyduk. 

Kurumsal işleyişimizle, dijitalleştirdiğimiz ve 
güçlendirdiğimiz yapımızla hızlı aksiyon alarak 
milyonlara elektrik hizmetini en kaliteli şekilde 
götürüyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı sürdürüyor, 
%99 yatırım gerçekleşme oranımızla sektöre örnek 
oluyoruz. 

Hayati açıdan riskli bir sektörde önce iş güvenliği diyor, 
önlemlerimizi hep geliştiriyor, sıfır iş kazası hedefimize 
güçlü şekilde ilerliyoruz. 



Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte büyük 
bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sağlıklı ve güvenli 
geleceğini önemsiyor, bu doğrultuda çalışanlarımızı 
risklerden uzak tutmak için kapsamlı projeler 
uyguluyoruz. İSG bilincini artıracak sık saha 
ziyaretleri, denetimler, özel uygulamalarla ciddi 
kazanın yaşanmadığı bir yılı geride bırakmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Çalışanlarımızın 
güvenli geleceği
her şeyden önemli

Saha denetim sayısı

4.862





Ar-Ge faaliyetlerimizle, dijitalleşme ve teknoloji 
yatırımlarımızla fark yaratan bir şirketiz. Ar-Ge 
çalışmalarına verdiğimiz önemle sürdürülebilir 
başarıya uzanıyor, inovasyon hedefli projelerimizi 
hayata geçiriyoruz. Sıfır arıza hedefiyle, milli akıl 
ve yerli imkanlar ile geliştirilen çözümlerle, dağıtım 
şebekemizde zorlu koşullarda dahi kesintisiz hizmet 
sağlama yolunda önemli adımlar atıyoruz.   

Ar-Ge ve teknolojik 
yatırımlarla geleceği 
kazanıyoruz

Son 5 yılda dijitalleşme ve AR-GE yatırımı

6,8 milyon TL





Sürdürülebilir mükemmelliği sağlayabilmek için 
EFQM Kalite Ödülü çalışmalarını başlattık. Bu 
doğrultuda paydaşlarımıza dokunan her süreci 
iyileştirmeye devam ediyor, tüm çalışanlarımızı bu 
doğrultuda eğitiyoruz. Sektörde YEDAŞ’ı adım adım 
liderliğe taşıyacak çalışmalarla, memnuniyeti çok 
daha yüksek seviyelere çıkarıyoruz. 

Hizmette yüksek 
kalite, her aşamada 
mükemmellik hedefi

Memnuniyet oranında artış

%84





Sadece hizmetimizi insanlara ulaştırırken doğayla 
mücadele ediyor, ama her zaman çevreyle dost 
projeler geliştiriyoruz. Sıfır karbon hedefimiz 
doğrultusunda 10 bin ağaçlık ormanımız hayata 
nefes oluyor. Bunun yanında eğitime destek vererek 
çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına dokunuyor, 
Okuma Vakti Projesi’ni destekleyerek kitabı ve 
taşıdığı değeri yaşatıyoruz.   

İnsana ve 
çevreye değer,
fayda odaklı projeler

Sosyal sorumluluk yatırım tutarı

2.034.269 TL 
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Kısaca Çalık Grubu

31 ülkede  
7 sektörde faaliyet

Enerji
Çalık Grubu, enerji alanındaki 
iştirakleriyle ulusal ve 
uluslararası pazarlarda 
gerçekleştirdiği yatırımlarla 
sektördeki pek çok ilke 
öncülük etmektedir. Grup, 
iştirakleri ile EPC Güç 
Sistemleri, Elektrik Üretim, 
Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım, 
Elektrik Perakende Satış, 
Petrol ve Gaz alanlarında 
hizmet vermektedir.

İnşaat
Çalık Grubu’nun inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren 
şirketi Gap İnşaat, Türkiye’de 
ve yurt dışında müteahhitlik 
ve gayrimenkul alanlarına 
odaklanmaktadır. Köklü 
deneyimi ve hayata geçirdiği 
birçok dev proje ile sektörde 
güvenilir ve sağlam bir konum 
edinmiştir. Bugüne kadar 
uluslararası ölçekte toplam 
kontrat değeri 6,36 milyar 
ABD doları olan 136 projeyi 
başarıyla tamamlamıştır.

Tekstil
Çalık Holding’in Orta Asya 
ve Kuzey Afrika’da kurduğu 
güçlü tedarik ağıyla geniş 
bir üretim yelpazesine sahip 
olan Gap Pazarlama ile Türk 
ve dünya tekstil sektörüne 
vizyon kazandıran kumaşlar 
üretmekte olan Çalık Denim, 
sektöre öncülük eden 
sürdürülebilir faaliyetlerini, 
Ar-Ge çalışmaları ve yeni 
teknolojilerle harmanlayarak 
pekiştirmeye devam 
etmektedir.

Net Satışlar

Özkaynaklar

9,6 Milyar TL

8,5 Milyar TL

Net Satışlar

Özkaynaklar

Net Satışlar

Özkaynaklar

Çalık Holding, Orta 
Asya, Orta Doğu, Afrika, 
Balkanlar ve 
Doğu Avrupa’yı içine 
alan 31 ülkeyi kapsayan 
geniş bir coğrafyada 
sürdürülebilir yatırım 
stratejisiyle, insana ve 
dünyaya değer 
katacak çalışmalar 
yürütmektedir.

2,2 Milyar TL

3,4 Milyar TL

2,1 Milyar TL

604 Milyar TL
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Maden
Çalık Grubu, madencilik 
alanında yürüttüğü rekabetçi 
ve yüksek standartlardaki 
faaliyetleri ile sektörde 
varlığını sürdürmektedir. 
Lidya Madencilik, Çalık 
markasının köklü birikimi ve 
Grup şirketlerinin oluşturduğu 
sinerji ile 10 yılı aşkın süredir 
başarı ile faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Telekom
Küresel değişimleri bünyesine 
ustalıkla katarak Arnavutluk 
sektöründeki öncü rolünü 
korumaya devam eden 
Albtelecom, başarılı 
yatırımlarının bir sonucu olarak 
pazarın diğer oyuncularına 
altyapı hizmeti satabilecek 
konuma ulaşmıştır.

Finans
Çalık Holding finans 
sektöründeki köklü birikimi, 
yenilikçi vizyonu, güçlü iş 
birlikleri ve kaliteli hizmet 
anlayışıyla Türkiye, Arnavutluk 
ve Kosova’da önemli başarılara 
imza atmaktadır.

Dijital
Çalık Digital, üretimden tüm 
operasyonlarına kadar her 
alanda dijital dönüşümü 
yapılandırmakta, çağın 
ötesinde hizmetler sunan 
altyapısı ile yeni iş modelleri 
ve çalışma biçimleri 
gerçekleştirmekte ve endüstri 
4.0 uygulamaları ile dijital 
dönüşüm sağlamaktadır.

Aktif Büyüklük

Özkaynaklar

Net Satışlar

Özkaynaklar

Aktif Büyüklük

Özkaynaklar

Sermaye

Özkaynaklar

4,2 Milyar TL

3,3 Milyar TL

593 Milyon TL

470 Milyon TL

105,1 Milyar TL

11,1 Milyar TL

16 Milyon TL

5,6 Milyon TL
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Çalık Holding Hakkında

İtibarlı ve 
güvenilir
Enerji, inşaat, finans ve bankacılık, tekstil, madencilik, 
telekomünikasyon ve dijital olmak üzere toplam yedi sektörde 
faaliyet gösteren Çalık Holding, itibarı, güvenilirliği ve uluslararası 
şirketlerle yaptığı uzun süreli iş birlikleriyle tanınmaktadır.

Kurulduğu 1981 yılından bu yana istikrarlı 
büyüme performansını korumaya devam eden 
Çalık Holding, bugün 31 ülkede 14 bini aşkın 
çalışanıyla; enerji, inşaat, finans ve bankacılık, 
tekstil, madencilik, telekomünikasyon ve 
dijital olmak üzere yedi farklı sektörde faaliyet 
göstermektedir. 

Gelirinin büyük kısmını uluslararası proje ve 
yatırımlardan elde eden Çalık Holding’in, 
uluslararası operasyonlarının bir parçası olarak, 
Mitsubishi Corporation, SECOM, SSR Mining 
ve Sand Storm gibi büyük ölçekli ve tanınmış 
halka açık şirketlerle öz sermaye ortaklıkları; 
General Electric, Honeywell, Siemens ile uzun 
süredir devam eden iş ve çözüm ortaklıkları 
bulunmaktadır. Holding ayrıca JBIC, JICA, 
HERMES ve UKEF gibi büyük uluslararası finans 
kurumları ve ihracat kredi kuruluşları ile yakın iş 
birliği içinde çalışmaktadır. Çalık Holding, Japon 
İş Federasyonu Keidanren tarafından üyeliğe 
davet edilen ilk Türk şirketidir.

Çalık Holding’in ana hedefi, faaliyet gösterdiği 
tüm sektörlerde ve coğrafyalarda çeşitliliği, 
sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı ön planda 
tutarken, tüm kültürlere, inançlara, etnik 
kökenlere ve cinsiyetlere eşit davranmaktır. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde süregelen 
faaliyetleri çerçevesinde itibarı, güvenilirliği 
ve uluslararası şirketlerle yaptığı uzun süreli iş 
birlikleriyle tanınan Çalık Holding, inovatif iş 
modelleri geliştirmekte ve çalıştığı iş alanlarında 
sürdürülebilir büyüme sağlayarak ilerlemektedir. 
Faaliyette bulunduğu her coğrafyada kalıcı 
değerler oluşturma ilkesiyle hareket eden 
Çalık Holding, sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla 
geliştirdiği iş süreçleri, hizmetleri ve ürünleriyle, 
toplum ve iş dünyası için öncü projeleri hayata 
geçirmektedir.

Çalık Holding, Japon İş 
Federasyonu Keidanren 
tarafından üyeliğe 
davet edilen ilk Türk 
şirketidir.

Faaliyet Konusu 
Enerji, inşaat, finans ve 
bankacılık, tekstil, madencilik, 
telekomünikasyon ve dijital 
olmak üzere toplam yedi 
sektörde faaliyet

Hedef
•  Faaliyet gösterdiği her sektörde güçlü 

ve güvenilir marka değeri ile lider 
oyuncular arasında yer alma 

• Yenilikçi yatırımlarla sürdürülebilir 
büyüme

Çalışan Sayısı

Bin+
14
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Rekabet Avantajları
• Köklü birikim 
• “Çalık” markasının sektörlerde yarattığı güvenilirlik 
• Dinamik ve inovatif yönetim anlayışı 
• Çalışan memnuniyetine verilen önem ve öncelik 
• Doğru yatırım kararlarıyla istikrarlı büyüme 
• Uluslararası alanda kurulan güçlü ve uzun vadeli ortaklıklar 
• Beklentilerin üzerinde müşteri memnuniyetini hedefleyen stratejiler
• Yenilenmek ve yeni atılımlara imza atmak 
• Dijital dönüşüme kesintisiz yatırım

Çalık Holding’in ana hedefi, 
faaliyet gösterdiği tüm 
sektörlerde ve coğrafyalarda 
çeşitliliği, sürdürülebilirliği 
ve dayanıklılığı ön planda 
tutmaktır.
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Kısaca YEDAŞ

İstikrarlı, kaliteli ve 
kesintisiz enerji
Müşterileri, üst yönetimi, çalışanları ve tüm paydaşlarıyla birlikte 
sorumluluk sahibi, güçlü bir aile yapısına sahip olan YEDAŞ, 
3 milyonun üzerinde kullanıcısına elektrik enerjisi sağlamaktadır.

Çalık Holding’e bağlı Grup şirketlerinden 
enerji alanındaki güçlü elektrik dağıtım şirketi 
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ); 
Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop 
illerinde yaşayan 3 milyonun üzerinde insanın 
elektrik enerjisi ihtiyacını istikrarlı, kaliteli ve 
kesintisiz bir şekilde, “üstün müşteri/paydaş 
memnuniyeti” çerçevesinde sağlamaktadır.

Başta müşterileri olmak üzere üst yönetimi, 
çalışanları ve tüm paydaşlarıyla birlikte 
sorumluluk sahibi, güçlü bir aile yapısına sahip 
olan YEDAŞ, yenilikçi yaklaşımıyla teknolojiyi 
yakından takip ederek bunu tüm iş süreçlerinde 
uygulamaktadır. Sektöründe en iyi olma 
hedefinin heyecanı ile tüm imkânlarını, gayretini 
ve enerjisini kullanan Şirket, Avrupa’da elektrik 
dağıtımı sektörünün lider markası olma hedefine 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Hizmet sunduğu yerlerde istikrarlı ve güvenilir 
enerji dağıtımı, müşteri memnuniyeti ve 
sağladığı sosyal katkılar ile değer üretme ve 
öncü olma hedefini koruyan YEDAŞ; iş sağlığı 
ve güvenliği, teknoloji kullanımı, inovatif çözüm 
yaklaşımı gibi konuları ön planda tutmaktadır.

Sektöre yönelik stratejik öncelik ve hedefleri 
doğrultusunda dijitalleşme alanında ilerlemeye 
devam eden YEDAŞ; bu bağlamda Türkiye’nin 
ilk dağıtım şebekesi ölçekli Enerji Depolama 
Sistemi’ni entegre etmiş olup, SCADA, OSOS, 
AGİS, Mobil İş Gücü Yönetim Sistemi gibi uzaktan 
izleme ve kontrol etme sistemlerini geliştirerek, 
kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı 
hedeflemektedir. 

2011-2021 yılları arasında yapılan 2,28 milyar 
TL yatırımla dağıtım şebekesi ve teknolojik 
altyapısını yenileyerek güçlendiren YEDAŞ, 2021 
yıl sonu itibarıyla Samsun, Ordu, Çorum, Amasya 
ve Sinop illerinde 39.367 km2 alanda hizmet 
vermeye devam etmektedir. 

YEDAŞ, hâlihazırda faaliyet gösterdiği il ve 
ilçelerde, 3 milyondan fazla kişiye yaklaşık 
5,6 milyar kWh elektrik dağıtım hizmeti 
vermekte; toplam 489 kişilik kadrosuyla kendi 
yazılım ekibini bünyesinde barındıran az sayıda 
şirketten biri olarak sektörde fark yaratmaktadır.

YEDAŞ Çalışan Sayısı

Km2  
Hizmet Verilen Alan 

489

39.367

YEDAŞ, sektöre yönelik 
stratejik öncelik ve 
hedefleri doğrultusunda 
dijitalleşme alanında 
ilerlemeye devam 
etmektedir.
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YEDAŞ, faaliyet gösterdiği  
il ve ilçelerde, 3 milyondan 
fazla kişiye yaklaşık  
5,6 milyar kWh elektrik 
dağıtım hizmeti vermektedir.
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Gerçek/Tüzel Kişi Sermaye 
Tutarı (TL) Hisse Adedi Pay  Oranı (%)

Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş. 357.006.853,12 35.700.685.312 99,999999048

Çalık Holding A.Ş. 0,85 85 0,000000238

Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. 0,85 85 0,000000238

Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. 0,85 85 0,000000238

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 0,85 85 0,000000238

TOPLAM 357.006.856,52 35.700.685.652 100

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Güçlü ortaklık 
güçlü sermaye
Başta Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere Çalık Holding’in 
başarılı üyelerinin gücünü arkasına alan YEDAŞ, Türkiye’ye enerji 
vermeye, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. 
YEDAŞ, güçlü ortaklık yapısı ile emin adımlarla yürümektedir.

YEDAŞ’ın toplam 
sermayesi

Milyon TL
357



Sürdürülebilirlik 
anlayışı ve ileri 
teknoloji uygulamaları 
ile sektöre yön veren 
yeni nesil enerji şirketi 
olmak.

İnsana ve doğaya 
saygılı, kaliteli ve 
kesintisiz hizmet 
sunarak sorumluluk 
aldığı her alanda 
tüm paydaşlarımızın 
hayatını 
aydınlatıyoruz.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Değerlerimiz
• Adalet
• İnsan Odaklılık
• İtibar
• Gönülden Çalışmak
• Yenilikçilik
• Çeviklik
• Sürdürülebilirlik

Adalet
Objektif, veri bazlı, net kararlar alır, sebeplerini 
şeffafça paylaşırız. Ön yargısız ve hakkaniyetli 
davranırız. Paydaşlarımıza eşit mesafede 
durur, fırsat eşitliği sağlarız. Empati ile yaklaşır, 
önce kendi davranışlarımızı değerlendiririz.

İnsan Odaklılık
İnsan hayatına değer katan işler yaparız. Farklı 
kültürlere ve değerlere saygı duyar, çeşitliliğe 
önem veririz. Gelişim için yapıcı bir şekilde 
geribildirim verir ve alırız.

İtibar 
İtibarımızı her şeyin önünde tutarız. Toplum 
içindeki iletişimimiz ve davranışlarımızla 
kendimizin ve kurumumuzun itibarını 
korur, saygınlığını artırırız. Eylem söylem 
birliği içinde, tutarlı davranırız. Sözlerimizi 
ve taahhütlerimizi yerine getiririz. Saygı 
çerçevesinde, pozitif iletişim kurar, mütevazı 
yaklaşım sergileriz. Her koşul ve şartta üslup 
ve yaklaşımımızdan ödün vermeyiz.

Gönülden Çalışmak
Şartlar ne olursa olsun grubumuz için, 
hedeflerimiz için ve insan hayatına değer 
katacağına inandığımız projelerimiz için 
gönülden çalışırız. İşimizi severek yapar, katma 
değer yaratmak için heyecan duyarız. İnisiyatif 
ve sorumluluk alır, çözüm odaklı bakış açımız 
ve takipçiliğimiz ile yapabileceğimizin en iyisini 
ortaya koyarız. Kurum hedeflerini bilir, anlar ve 
bireysel hedeflerimizle ilişkilendiririz.

Vizyon, Misyon ve Değerler

17

Yenilikçilik 
Çözümlerimizi ve iş modellerimizi sürekli 
geliştirir, bizi farklılaştıracak olanı buluruz. 
Yeni fikirleri cesurca sunar, risklerimizi 
bilerek karar alır, kararlarımızı azim ile hayata 
geçiririz. Karar alma süreçlerinde istişare 
ederiz, katılıma önem veririz. Gündemi ve 
trendleri sürekli izler, araştırır, yeni teknoloji ve 
iş modelleri uygularız. Mevcudu yapıcı şekilde 
sorgular, eleştiriye açık olur ve hatalarımızdan 
öğrenir, kişisel gelişimimizin sorumluluğunu 
alırız.

Çeviklik
Koşulların gerektirdiği esneklik ve seri olma 
yeteneğine sahibiz. Değişime ve yeniliklere 
hızla adapte oluruz. Değişimleri izler, öngörü 
ile pro-aktif iş planları yaparız. Hızlı çözüm ve 
alternatif üretir, cesurca karar alır, kararlılıkla 
uygularız. Sistem ve süreçlerimizi de bu 
doğrultuda güncelleriz.

Sürdürülebilirlik
Kısa, orta ve uzun vadeli planlama ile sistem 
kurarak çalışırız. Geleceğin, gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını da düşünürüz. Topluma ve çevreye 
duyarlı davranırız. Kaynakları etkin kullanır, 
verimli çalışırız. 
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Tarihçemiz

12 yıldır kesintisiz 
dağıtım hizmeti
YEDAŞ, Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde her eve, 
her işletmeye, sayısı 2,2 milyona ulaşan tüm abonelerine kaliteli 
ve kesintisiz bir şekilde elektrik dağıtım hizmeti sunmaya devam 
etmektedir.

Türkiye Elektrik Kurumu kuruldu
1970 yılında; elektrik sektöründeki dağınık yapıyı 
ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü 
sağlamak amacıyla 1312 sayılı Kanun ile Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı 
şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları 
dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, 
dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde 
toplanmıştır.

TEAŞ ve TEDAŞ yapılandırıldı
1994 yılında; hizmetlerin daha etkin, daha verimli 
ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 
ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, 
Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 
sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim 
A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve 
TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.

TEDAŞ özelleştirme kapsam ve programına 
alındı
2004 yılında; TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 
sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 
Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 
21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

YEDAŞ ihalesi Çalık Enerji’nin oldu
2009 yılında; YEDAŞ ihalesini 441,5 milyon 
ABD doları bedelle kazanan Çalık Enerji, 29 
Aralık 2010 tarihi itibarıyla özelleşerek, Genel 
Müdürlüğünü Samsun’a kurduğu Çalık YEDAŞ 
ile Çorum, Ordu, Amasya, Sinop illerinde en 
küçük yerleşim birimlerine kadar, bugün sayıları 
2,2 milyonu bulan abonelerine, 34,5 kV’a 
kadar elektriğin dağıtımı hizmetlerini kaliteli 
ve kesintisiz sunma yükümlülüğünü yerine 
getirmektedir.

YEDAŞ abonelerine,  
34,5 kV’a kadar 
elektriğin dağıtımı 
hizmetlerini kaliteli 
ve kesintisiz sunma 
yükümlülüğünü yerine 
getirmektedir.

1970 yılında; elektrik 
sektöründeki dağınık 
yapıyı ortadan 
kaldırmak ve işletme 
bütünlüğünü sağlamak 
amacıyla 1312 sayılı 
Kanun ile Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK) 
kurulmuştur.
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Dağıtım ve perakende hizmetleri 
birbirinden ayrıldı
2013 yılında, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK)’nun, dağıtım ve perakende 
satış faaliyetlerinin ayrıştırılması ile ilgili olarak, 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine 
eklenen, “Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende 
satış faaliyetlerini, 01.01.2013 tarihinden 
itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında 
yürütürler.” hükmü uyarınca Çalık YEDAŞ olarak 
faaliyetlerine devam eden Şirket; perakende 
hizmetlerini 26.02.2013 tarihinden itibaren 
kısmi bölünme yolu ile kurulan Yeşilırmak 
Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ), dağıtım 
faaliyetlerini de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(YEDAŞ) olarak sürdürmektedir.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. unvanıyla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz
Hukuki ayrıştırma çerçevesinde yapılan 
ikincil düzenlemeler kapsamında, Lisans 
Yönetmeliğinin 32’nci maddesinin birinci 
fıkrasına eklenen (I) bendinde; “Görevli 
perakende satış şirketinin, iş ve işlemlerinde 
tüketicilere; ilgili dağıtım şirketinin devamı 
niteliğinde olduğu izlenimi verebilecek aynı 
marka, logo ve ana şirket unvanı gibi hususların 
kullanılmaması ve bu nitelikteki açıklama ve 
beyanlardan kaçınmakla yükümlü olduğu” 
hükmü uyarınca, bağımsız şebeke operatörü 
olan dağıtım şirketinin unvanında yer alan 
ana şirketi çağrıştıran ifadelerin çıkarılması 
gerektiğinden, şirket unvanlarından ana şirket 
olan Çalık YEDAŞ’ın Çalık ibaresi kaldırılmış, 
Şirket 22.02.2013 tarihinden itibaren Yeşilırmak 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) unvanı ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

YEDAŞ; bu yeni dönemde de sahip olduğu 
sorumluluğun bilinciyle ekonomik ve sosyal 
hayatımızdaki yeri tartışılmaz olan elektrik 
enerjisinin 5 ilinde de tüm abonelerine yeterli, 
kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde 
sunulmasını temel amaç edinerek, elektriğin 
dağıtımı hizmetini yapma görevini aynı azim 
ve kararlılıkla, verimlilik ve kârlılık ilkeleri 
doğrultusunda sürdürmektedir.

YEDAŞ, elektriğin 
dağıtımı hizmetini 
yapma görevini, 
verimlilik ve kârlılık 
ilkeleri doğrultusunda 
sürdürmektedir.
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2021 Yılının Satır Başları

•  2011 yılından günümüze kadar toplam 
2,28 milyar TL (cari) yatırım hayata geçiren 
YEDAŞ’ın dağıtım bölgesinde gerçekleştirdiği 
2021 yılı toplam yatırımlarının tutarı 577 
milyon TL olurken, Şirket şebekesine 2.927 
km yeni hat ve toplam 477 adet 112 MVA 
kurulu gücünde dağıtım transformatör 
merkezi eklendi.

•  YEDAŞ 2020 yılında, Çorum Alaca’da 
Türkiye’nin ilk dağıtım şebekesi ölçekli 
batarya enerji depolama tesisini devreye 
almıştı. 2021 yılında ise 500 kW 639 
kWh enerji depolama sistemini yeniden 
konumlandırarak Şirket Genel Müdürlük 
binasına entegre etti. Şebeke işletmecileri 
açısından esnekliğin artırılmasından, tedarik 
sürekliliği ve teknik kalitenin iyileştirmesine 
kadar birçok konuda çözüm sunan sistem, ilk 
defa YEDAŞ tarafından kullanılırken, Türkiye 
elektrik dağıtım sektörü için önemli bir adım 
oldu. Şirket depolama sistemiyle sayaç 
arkası yük kaydırma çalışmalarına devam 
ediyor. 

•  YEDAŞ, 2021 yılında hayata geçirdiği “Yeni 
Nesil Filo Sistemi” ile saha operasyonlarını 
dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde 
yönetmeye başladı. Anlık konum, araç 
bakım onarım, akaryakıt tüketimleri, lastik 
ve diğer yedek parça kullanımların yanı 
sıra takibini sağlayan sistem sayesinde 
Şirket, filo operasyonlarını tek merkezden 
yönetiyor ve bu doğrultuda iş süreçlerinde 
mükemmelleşme hedefiyle çalışmalarına 
devam ediyor. YEDAŞ ayrıca, proje 
kapsamındaki sürücü performans sistemiyle 
sürücü verimliliğini artırarak sıfır trafik 
kazasını hedefliyor. 

•  YEDAŞ, “Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli 
Transformatör Tasarımı ile Verimliliğin 
Artırılması ve Pilot Uygulaması” Ar-Ge projesi 
ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Proje 
kapsamında yerli üretilecek ve dağıtım 
transformatörlerinden farklı olarak iki ayrı 
aktif çekirdeğe sahip olacak olan Yeni Nesil 
Trafo; müşterilerin tükettiği yük durumuna 
göre sadece tek çekirdek veya iki çekirdek 
aktif olacak şekilde çalışarak dağıtım 
şebekesinde yük değişiminin dinamik olduğu 
zamanlarda trafo kayıp optimizasyonunun 
yanı süre tedarik sürekliliğine önemli katkı 
sağlıyor.

•  YEDAŞ 17 Aralık 2021 tarihinde, Aktif 
Bank iş birliğiyle 133,05 milyon TL’lik kira 
sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 3 aydan 1 
yıla kadar değişen vadelerde 4 adet kira 
sertifikasından oluşan ihraçtaki tutarların 
geri ödemesi kamu tarafından garanti edilen 
yatırım bedellerinden gerçekleştirildiği 
için JCR Eurasia Rating tarafından AAA 
notuyla derecelendirildi. Elektrik enerjisinin 
daha kaliteli ve kesintisiz bir şekilde daha 
çok kullanıcıya ulaştırılmasına katkıda 
bulunarak Türkiye’nin sürdürülebilirlik 
kriterlerini destekleyen, ayrıca faizsiz finans 
prensiplerine uygun olması açısından 
konvansiyonel yatırımcılar da dahil geniş 
bir yatırımcı kitlesine hitap eden YEDAŞ kira 
sertifikasına yoğun talep geldi.

•  YEDAŞ, International Business Awards® 
programının bir parçası olarak sektöründe 
ödül alan firmaların halk oylamasıyla 
değerlendirildiği People’s Choice Stevie® 
Awards oylamasında ödül almaya hak 
kazandı. Şirket, oylamanın ilk aşamasında, 

Yeni yatırımlar ve 
başarılarla geçen bir yıl
YEDAŞ, 2021 yılında yeni yatırımlara, dijital altyapısında yeni 
teknolojilere uygun olarak gerçekleştirdiği yeniliklere, hizmet 
kalitesinin taçlandığı ulusal ve uluslararası ödüllere ve başarılı iş 
birliklerine imza atmıştır.

YEDAŞ toplam 
yatırım tutarı

577

YEDAŞ, International 
Business Awards® 
programının bir 
parçası olarak People’s 
Choice Stevie® Awards 
oylamasında ödül 
almaya hak kazandı.

Milyon TL
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YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programı 
kapsamında, Stevie jüri üyelerinin GOLD 
Stevie ödülüne layık görüldü. YEDAŞ, ikinci 
aşamada ise farklı sektörlere hizmet veren 
35 şirketin katılım sağladığı, toplamda  
86 binden fazla oy kullanılan People’s Choice 
Stevie® Awards’ta, Utilities sektöründe halk 
oylamasının da kazananı olarak büyük bir 
başarıya imza attı. 

•  Sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden 
YEDAŞ, dünyanın en büyük pazar araştırma 
şirketlerinden biri olan IDC’nin (International 
Data Corporation) düzenlediği IDC Dijital 
Dönüşüm Ödülleri’nden önemli bir ödülle 
döndü. Şirket’in, YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm 
Programı kapsamında kendi kaynaklarıyla 
uygulamaya geçirdiği “Martı Projesi”, 150 
projenin katılımı ile gerçekleşen yarışmada 
‘En İyi Dijital Altyapıların Geleceği Projesi’ 
kategorisinde üçüncülük ödülüne layık 
görüldü. 

•  Tam 97 ülkede, 30 yıldan fazla süredir iş yeri 
kültürü ve çalışan deneyimi üzerine hizmet 
veren, bu anlamda uzmanlaşmış global 
bir otorite olarak kabul edilen Great Place 
to Work® Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği 
programa katılan YEDAŞ, katılım sağladığı 
henüz ilk yılda büyük bir başarıya imza attı. 
Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü 
tarafından yapılan değerlendirmeler 
ve analizler sonucunda, yüksek güven 
kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini 
sağlayarak “Great Place to Work® Certified” 
olarak anılmaya hak kazandı.

•  Bir önceki yıl Dağıtım Teknolojileri ve Ar-Ge 
Müdürlüğü bünyesinde Ar-Ge Şefliği’ni 
kurarak bu yönde yeni bir yapılanmaya 
giden YEDAŞ, yarattığı istihdamla da ülke 
ekonomisini desteklemeyi 2021 yılında da 
sürdürdü. Dağıtım sektörüne katma değer 

sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon niteliğindeki 
projeler üzerinde yoğunlaşan Şirket’in 2021 
Ocak ve Temmuz dönemlerinde, toplam  
14 Ar-Ge projesi EPDK tarafından onaylandı. 

•  SCADA genişleme projesi kapsamında 
tedarik edilen yerli SCADA donanımlarının 
saha kurulumları ve sistem entegrasyonlarını 
gerçekleştiren YEDAŞ, 2021 yılında tesis ettiği 
823 adet istasyonda yaptığı adaptasyon 
ve devreye alma çalışmalarıyla SCADA 
kapsamındaki istasyon sayısını %153 
artırarak 1.361’e yükseltti. 

•  YEDAŞ, 2021 yılı teknik kalite yükümlülükleri 
kapsamında, 124 adet teknik kalite ölçüm 
cihazı montajını zamanında tamamladı.

•  YEDAŞ bölgesinde yer alan tüm orta gerilim 
müşterileri OSOS kapsamına alınarak 
uzaktan izleme sistemine dahil edildi. Bu 
sayede müşterilerin de sayaç verilerini 
izlemelerine olanak sağlandı.

•  YEDAŞ, 2021 yılında 2,3 milyon abonesinin 
sayaç okuma oranını %99,4 seviyesinin 
üzerine taşırken, kayıp kaçak oranını ise 
%6,89’a indirmeyi başardı.

•  YEDAŞ, 2021 yılında hayata geçirdiği “Biz Sizi 
Arayalım” uygulamasıyla müşteri deneyimi 
ve memnuniyeti bakımından sektörde yine 
fark yarattı. Proje sayesinde tüketicilere 
dilediği zaman aralığında arama yapılarak 
işlemleri hakkında kolay ve hızlı hizmet 
sunulabildi ve süreç %100 ulaşılabilirlik 
düzeyinde tamamlandı.

•  2020 yılında dağıtım bağlantı anlaşmalarını 
tamamını EDAŞ online platformuna taşıyan 
ve bu kapsamdaki süreçlerini pandeminin 
neden olduğu kısıt ve sosyal mesafelerden 
etkilenmeden kesintisiz ve kaliteli bir şekilde 
yürütmeye başlayan YEDAŞ, 2021 yılında  
3,7 saat içerisine başvuru sahiplerine 
bağlantı görüşü vererek alanında rekor 
tazeledi.

Sayaç Okuma Oranı

%99,4

Dağıtım sektörüne 
katma değer 
sağlayacak projeler 
üzerinde yoğunlaşan 
YEDAŞ’ın toplam 
14 Ar-Ge projesi 
EPDK tarafından 
onaylanmıştır.

YEDAŞ bölgesinde yer 
alan tüm orta gerilim 
müşterileri, OSOS 
kapsamına alınarak 
uzaktan izleme 
sistemine dahil edildi.
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Finansal ve Operasyonel Göstergeler

Başarılı finansal ve 
operasyonel sonuçlar
YEDAŞ yıl boyunca müşterilerine kesintisiz enerji hizmeti 
sağlamış, yıl sonu itibarıyla başarılı finansal ve operasyonel 
sonuçlara imza atmıştır.

Toplam Varlıklar  
(Milyon TL)

BÜYÜME

%37
2021 3.331

2.426

2.112

2020

2019

Özkaynaklar  
(Milyon TL)

BÜYÜME

%56
2021 1.892

1.209

1.096

2020

2019

Milyon TL 
Toplam Yatırım 

577

2021 yılında başarılı 
performansını  
sürdüren YEDAŞ’ın 
toplam özkaynakları 
1,9 milyar TL 
seviyesindedir.

Finansal Özet (Milyon TL) 2019 2020 2021

Toplam Varlıklar 2.112 2.426 3.331

Net Satışlar 1.173 1.542 2.134

Toplam Özkaynak 1.096 1.209 1.892

Toplam Yatırım 138 357 577

FAVÖK 691 820 731
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Abone Sayısı  
(Milyon TL)

BÜYÜME
%2,7
2021

2020

2019

2,27 

2,21

2,15

Hat Uzunluğu  
(Bin KM)

2021

2020

2019

82,6 

83,2

81,2

Toplam Elektrik Dağıtım  
(TWH)

BÜYÜME
%3,7
2021

2020

2019

5,6

5,4

5,2

Operasyonel Özet 2019 2020 2021

Toplam Abone Sayısı (Milyon) 2,15 2,21 2,27

Hat Uzunluğu (Bin Km) 81,2 83,2 82,6

Toplam Elektrik Dağıtım Miktarı (TWh) 5,2 5,4 5,6

Trafo Sayısı (Bin Adet) 13,2 13,6 13,7
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Kalite Standartları, Sertifikaları ve Rekabet Avantajları

KALİTE STANDARTLARI VE SERTİFİKALARI
•  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
•  ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti 

Yönetim Sistemi
•  ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
•  ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi
•  ISO 18295-1:2017 Müşteri İletişim Merkez 

Yönetim Sistemi
•  ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi
•  ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetim 

Sistemi
•  TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi
•  Sıfır Atık Belgesi
•  Great Place to Work Sertifikası

REKABET AVANTAJLARI
•  Güçlü mali yapı ve kredibilitenin yüksek 

olması,
•  Etkin, yeni fikirler ve gelişime açık şirket 

yapısı,
•  Sektör deneyimi ile mevzuata ve işine hâkim, 

potansiyeli yüksek, dinamik ve aidiyet 
duygusu güçlü insan kaynağı,

•  Veri havuzu açısından sektörde en avantajlı 
dağıtım şirketi olmak (SAP, EDAŞ Online, 
AGİS, OSOS, SCADA, CBS) ve gelişmiş şebeke 
izleme ve kontrol sistemleri ile teknolojik 
altyapı, 

•  Müşteri süreçlerindeki dijitalleşme (EDAŞ 
Online bağlantı taleplerinin dijital ortamda 
yönetilmesi),

•  Paydaş ilişkilerindeki başarı,
•  Doğal afetlerde müdahale hızı,
•  Mevzuat ve regülatif değişikliklere hızla 

uyum,
•  Teknoloji yatırımlarına büyük önem vermesi,
•  SCADA/DMS sistemi ile arızalara hızlı 

müdahale,
•  AGİS ile AG şebekenin enerji var /yok 

durumunun izlenebilirliğinin sağlanması,
•  Uluslararası standartlarda hizmet kalitesi,
•  Çağdaş sistemlerle yüksek müşteri 

memnuniyeti,
•  EPDK tarafından desteklenen ve TÜBİTAK 

tarafından fonlanan Ar-Ge projeleri 
geliştirmesi.

Sektörün örnek 
gösterilen markası
YEDAŞ, alanının önde gelen kalite standartları ve sertifikalarına 
sahip olmasının yanı sıra, güçlü mali yapısı ve kredibilitesinin 
yüksek olması, etkin, yeni fikirler ve gelişime açık şirket yapısı ile de 
rakiplerinden ayrılmaktadır.

Kaliteli ve kesintisiz 
hizmet sunan YEDAŞ, 
memnuniyet ve kalite 
yönetimi alanlarında 
birçok önemli standart 
ve sertifikanın sahibidir.
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Yedaş’ın İlkleri

Sektördeki “İlk”leri ve “En”leri
•  SAP sistemini en başarılı ve kapsamlı 

kullanan öncü elektrik dağıtım şirketidir.
•  Dijital Şebeke Modeli Sürdürülebilir Yatırım 

Dönemi’ni hayata geçiren ilk elektrik dağıtım 
şirketidir.

•  GIS Tabanlı SAP (ERP) – IS-U ile yönetilen 
şirkettir.

•  Alçak Gerilim Şebeke İzleme Sistemi’ni 
kuran ve alçak gerilim şebekesini uzaktan 
izleyebilen dağıtım şirketidir.

•  Türkiye’nin ilk batarya enerji depolama 
tesisini devreye alan şirkettir.

•  AGİS sistemi ile AG çıkışlarındaki faz 
kesintilerinin merkezi sistemden anlık 
takip edilerek, arıza giderim sürelerinin 
kısaltılmasını sağlayan şirkettir.

•  Yeni bağlantı süreçlerini dijital ortama 
taşıyarak işlemlerin daha hızlı ve kolay olarak 
takibini sağlayan EDAŞ Online uygulamasını 
hayata geçiren şirkettir. 

•  Sektöründe ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk 
Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak 
kazanan ilk şirkettir.

•  Elektrik dağıtım sektöründe ve hizmet 
bölgesinde TSE COVID-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi’ni alan ilk şirkettir.

•  YEDAŞ, Türkiye’nin ilk dağıtım şebekesi 
ölçekli batarya enerji depolama tesisini 2020 
yılında Çorum Alaca’da devreye almıştır. 
2021 yılında ise enerji depolama sistemini 
yeniden konumlandırarak YEDAŞ Genel 
Müdürlük binasına entegre etmiştir.

En başarılı dağıtım 
uygulamaları
YEDAŞ; dijital altyapısında gerçekleştirdiği yeniliklerle sektörünün 
birçok önemli “ilk”lerine imza atmakta, başarılı ve sürdürülebilir 
projeleri hayata geçirmekte ve kullanıcılarına son teknoloji ürünü 
çözüm önerileri sunmaktadır.

YEDAŞ, Alçak Gerilim 
Şebeke İzleme 

Sistemi’ni kuran ve 
alçak gerilim şebekesini 

uzaktan izleyebilen 
dağıtım şirketidir.
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Dağıtım sektöründe 
örnek ve öncü
YEDAŞ olarak abonelerimize kesintisiz, güvenilir ve kaliteli elektrik 
dağıtımı hizmetimizi sunarken koşulsuz müşteri memnuniyeti 
yaklaşımıyla yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük.

Değerli Paydaşlarımız,

Yarattığı sağlık krizinin yanı sıra sosyoekonomik 
sonuçlarıyla da büyük değişimleri tetikleyen 
pandeminin yaralarını sarmaya çalıştığımız bir 
yılı geride bıraktık. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla 
dünya ekonomilerinde çarklar yeniden dönmeye 
başlarken, bu iyimser hava yeni koronavirüs 
varyantlarının ortaya çıkmasıyla yılın son 
bölümünde yeniden dağılmaya başladı. Öte 
yandan hızlı ekonomik toparlanma da beraberinde 
yeni sorunlar getirdi. Tedarik zincirlerindeki 
aksaklıklar, talep ve arz dengesizlikleri, emtia ve 
enerji arz fiyatlarındaki artışlar küresel düzeyde 
enflasyonun tırmanmasına neden oldu.

Türkiye ise pandeminin neden olduğu tüm 
olumsuzluklara rağmen 2021 yılında dünyada en 
iyi büyüme performansı sergileyen ülkelerden 
biri oldu. Sanayi üretimi ve ihracat büyümenin 
lokomotifi olurken, 2021, ihracat açısından rekorlar 
yılı olarak kayda geçti. Diğer taraftan ülkemiz de 
enflasyon görünümünde kalıcılaşan bozulmadan 
tüm dünya ekonomileri gibi olumsuz etkilendi. 
Yılın son bölümünde istihdam, katma değer odaklı 
üretim ve ihracata dayalı yeni bir makroekonomik 
model uygulamaya başlayan Türkiye’nin riskler 
kadar fırsatların da artmasını beklediğimiz 
önümüzde dönemde sürdürülebilir büyüme 
rotasında ilerleyişini sürdüreceğine inanıyoruz.

Küresel enerji sektörü açısından ise geride 
bıraktığımız yılı kriz dönemi olarak anımsayacağız. 
Ekonomik aktivitedeki canlanmayla birlikte 
enerji talebi güçlü bir şekilde artarken, bu durum 
emtialarda ve enerji ham maddelerindeki fiyat 
artışlarını beraberinde getirdi. Olağandışı iklim 
olaylarının yarattığı yıkıcı sonuçlar da enerjide kriz 
konjonktürünün derinleşmesinde büyük rol oynadı. 
Bunlarla birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmalar 
elektrik dağıtım şirketlerinin kesintisiz, 
sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlanması amacıyla 
gerçekleştirmekte olduğu yatırım faaliyetlerinde 
tedarik sıkıntıları yaşamalarına neden oldu. Öte 

yandan dönem içerisinde Paris İklim Anlaşması’na 
taraf olan Türkiye, enerji alanında da dönüşme ve 
sürdürülebilir büyüme yolunda ilerleme kararlılığını 
ortaya koymuş oldu. 

YEDAŞ olarak küresel ve yerel ölçekte gündemin baş 
döndürücü bir hızla değiştiği zorlu 2021 yılında da 
güçlü ve istikrarlı performansa imza attık. Dönem 
içerisinde abonelerimize kesintisiz, güvenilir ve 
kaliteli elektrik dağıtımı hizmetimizi sunarken 
koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımıyla 
yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Elde 
ettiğimiz başarılı sonuçlarda verimlilik, teknoloji ve 
inovasyon odağımızla tüm iş süreçlerimizi uçtan uca 
dijitalleştirmek için pandemiden çok önce attığımız 
adımların payı büyük oldu. Şirketimiz, hem kendi 
kaynaklarıyla yürüttüğü Ar-Ge projeleri hem de 
ülkemizde dağıtım teknolojilerinin gelişimine yönelik 
geliştirilen inisiyatiflere verdiği büyük destekle 
sektörel dönüşümün merkezinde olmaya da devam 
ediyor.

Sadece paydaşlarımıza değil, içinde bulunduğumuz 
topluma ve çevreye en yüksek faydayı yaratmak için 
sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm faaliyetlerimizin 
merkezinde konumladık. Geleceğimizi tehdit eden 
riskler her geçen gün artarken duyarlılıkla yaklaşarak 
stratejilerimizi ve iş modellerimizi bu sorunlara çözüm 
üretme iradesiyle sürekli geliştiriyoruz. 

Bundan sonra da hedefimiz, ekonomik ve yüksek 
kalitedeki hizmetimizi abonelerimize kesintisiz 
ulaştırmak, mevcut yetkinliklerimizi geliştirerek 
faaliyet alanımızda hep bir adım önde olmayı 
sürdürmek ve yatırımlarımızla ülke ekonomisine 
katkımızı artırmak olacak. Bu uzun soluklu yolculukta 
başarılarımıza her zaman omuz veren çalışanlarımız 
başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Saygılarımla,

Hikmet SEZER
Yönetim Kurulu Başkanı

Bin Km  
Hat Uzunluğu 

82,6

Milyon TL   
Özkaynak 

1.892

Hedeflerimiz arasında, 
ekonomik ve yüksek 
kalitedeki hizmetimizi 
abonelerimize 
kesintisiz ulaştırmak, 
mevcut yetkinliklerimizi 
geliştirerek faaliyet 
alanımızda önde 
olmayı sürdürmek var.
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YEDAŞ olarak küresel ve 
yerel ölçekte gündemin baş 
döndürücü bir hızla değiştiği 
zorlu 2021 yılında da güçlü ve 
istikrarlı performansa imza 
attık.
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Yönetı̇m Kurulu

Hikmet Sezer
Yönetim Kurulu Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü mezunu olan, yüksek 
lisansını da aynı bölümde yapan Hikmet 
Sezer, iş hayatına 1991 yılında Türkiye 
Elektrik Kurumu’nda başlamıştır. 2003 
yılına kadar TEK’te Planlama Müdürü, 
TEAŞ’ta Başmühendis ve TEİAŞ’ta Müdür 
Yardımcısı görevlerini icra etmiştir. 2003’te 
özel sektöre geçerek, 2006 yılına kadar 
Çalık Enerji’de Koordinatör sorumluluğunu 
üstlenen Hikmet Sezer, daha sonra global 
enerji şirketi AES’te Ülke Müdürü, NTF 
İnşaat bünyesinde CEO, son olarak da 
İÇTAŞ Enerji şirketinde Dağıtım, Ticari ve 
Perakende Satış CEO’su ve İş Geliştirme 
Lideri olarak profesyonel hayatına devam 
etmiştir. Hikmet Sezer, 2019 yılı itibarıyla 
Çalık Grubu bünyesindeki elektrik dağıtım 
şirketleri ARAS ve KEDS’te Yönetim Kurulu 
Üyeliği, YEDAŞ’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yürütmektedir.

Kemal Çokşen
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1957 yılında Malatya’da doğan Kemal 
Çokşen, 1978 yılında Çukurova Üniversitesi 
İktisat Bölümü mezunudur. Çalışma 
hayatına 1983 yılında Tedaş Malatya 
Müessese Müdürlüğünde başlamıştır. 1997-
2001 yılları arasında Gap Elektrik şirketinde 
Proje Koordinatörü olarak görev almıştır. 
2001-2013 yılları arasında Gap Pazarlama 
şirketinde Satınalma Direktörü olarak 
çalışmasının ardından; 2013’te Gap İnşaat 
firmasında görevine başlamıştır. 2013-
2016 yılları arasında Satınalma Direktörü 
olarak görevini yürütürken, 2016 yılında 
yapının değişmesi ile Satınalma ve Lojistik 
Direktörü olarak ekip yönetmiştir. Gap 
İnşaat’ta Satınalma ve Lojistik Direktörü 
görevinin ardından 2019 yılından bu yana 
YEDAŞ firmasında Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak çalışmaktadır. Kemal Çokşen evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Ahmet Ocak
Yönetim Kurulu Üyesi 
1957 yılında Ordu’da doğan Ahmet Ocak, 
1980 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun 
olmuştur. İş hayatına 1981 yılında adım 
atan Ocak, 1981-1983 yılları arasında 
Eskişehir Hava Kuvvetleri Uçak Tamir 
ve Bakım Fabrikası’nda çalışmıştır. 1983 
yılında Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES 
bünyesinde Mühendis olarak çalışmaya 
başlayan Ocak; sırasıyla 1984 yılında 
Etüd ve Test Mühendisi, 1989 yılında 
Etüd ve Test Baş Mühendisi, 1990 yılında 
Teknik Müdür Yardımcısı ve 1992-2001 
yılları arasında ise Santral İşletme ve 
Tesis Müdürü olarak görev almıştır. 2002 
yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK)’na katılan Ocak, emekli olduğu 2017 
yılına kadar bu kurumda önemli görevler 
üstlenmiştir. Öncelikle Elektrik Piyasası 
Daire Başkanlığında Grup Başkanlığı 
yapan Ocak, 2006-2016 yılları arasında 
ise Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı ve 
EPDK Başkan Yardımcılığını üstlenmiştir. 
EPDK’da çalıştığı süre boyunca yürürlüğe 
konulan başarılı uygulamalara katkıda 
bulunan Ocak; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun hazırlanması ve uygulanması, 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
5346 Sayılı Kanun’un hazırlanması ve 
uygulanmasında katkılarda bulunmuştur. 
Ocak, 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 
YEDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev almaktadır.



29

Bilal Aslan 
Yönetim Kurulu Üyesi 
1964 doğumlu olan Bilal Aslan, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra kendi ofisini kurarak Mali 
Müşavir olarak iş hayatına başlamıştır. 
Serbest Muhasebeci olarak iş hayatına 
devam ederken 1995 yılında İGDAŞ’a Genel 
Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 7 yıl 
süren bu görevinden sonra BELBİM Genel 
Müdür Yardımcılığı’na atanmış ve kısa bir 
süre sonra bu görevinden istifa edip özel 
sektöre geçerek çeşitli sektörlerde üst 
düzey yöneticilik yapmıştır. 2007 yılında 
merkez medya (Sabah-ATV) Mali İşler Grup 
Başkanı’yken İGDAŞ’a bu defa Genel Müdür 
olarak atanmıştır. 8 yıl süren bu görevinden 
sonra İSPER (İstanbul Personel) Genel 
Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. İSPER’de 
görevi devam ederken TMSF tarafından 
bir enerji şirketi olan AKFEL Holding’e 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO (kayyum) 
olarak atanmıştır. Yaklaşık 2 yıl süren bu 
görevinden sonra Üsküdar Akaryakıt A.Ş. 
şirketinin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak iş hayatına devam etmiştir. Bir 
süre sonra hisselerini satarak bu şirketten 
ayrılmış ve halihazırda Yeşilırmak Elektrik 
Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu 
Aras Enerji Yatırımları A.Ş bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi’dir. İngilizce bilen Bilal Aslan 
sivil toplum ve sektörel kuruluşlar olan 
GAZBİR, GAZİD, MİKSEN, ENVERDER ve 
KALDER’de başkanlık ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapmıştır.

Hasan Yasir Bora 
YEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür 
1974 yılında Aydın’da doğan Hasan Yasir 
Bora, 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra; 1998-2000 yılları 
arasında Sakarya Üniversitesi’nde Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimini ve ardından 2012-2014 yılları 
arasında da MBA eğitimini tamamlamıştır. 
Çalışma hayatına 1996 yılında İGDAŞ 
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.’de başlayan 
Bora, 2004 yılında Arsan Doğalgaz Dağıtım 
Şirketi’nde Proje Koordinatörü olarak 
devam etmiştir. 2007 yılında Kayserigaz’da 
çalışmaya başlayan Bora, 2010-2017 yılları 
arasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 
2017 yılında EWE Turkey Holding A.Ş.’de 
Operasyondan sorumlu Genel Müdür (COO) 
olarak atanan Bora, son olarak mevcut rolü 
ile birlikte Bursagaz A.Ş. ve Kayserigaz A.Ş. 
şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını 
da yürütmüştür. 20 yılı aşkın süredir enerji 
sektörünün çeşitli alanlarında deneyimi 
bulunan Bora, 1 Ağustos 2019 itibarıyla 
YEDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Yenilikçi ve kaliteli 
hizmet
YEDAŞ olarak yaşamlarını aydınlattığımız abonelerimiz 
başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza sorumluluklarımızın 
farkındalığıyla çalışmaya ve ilerlemeye devam ettik.

Değerli Paydaşlarımız, 

2021, ekonomik toparlanmaya paralel 
pandeminin başında ertelenen taleplerin hızlı bir 
şekilde gerçekleşme beklentisi, talepteki artışın 
gerisinde kalan arz ve iklim krizinin yarattığı 
sorunlar nedeniyle enerji piyasaları açısından 
çok zorlu bir yıl oldu. Küresel dinamiklerin yanı 
sıra kurdaki dalgalanmalar ve artan enflasyonun 
yarattığı belirsizliklerden olumsuz etkilenen 
Türkiye enerji sektörü, yerli ve yenilenebilir 
kaynaklarla enerji verimliliğini odağına alan 
dönüşüm yolculuğuna hız verdi.

Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz 
doğrultusunda başarılı bir performans 
sergiledik
YEDAŞ olarak 2021 yılında da yaşamlarını 
aydınlattığımız abonelerimiz başta olmak 
üzere tüm paydaşlarımıza sorumluluklarımızın 
farkındalığıyla çalışmaya ve ilerlemeye devam 
ettik. Dalgalı piyasa koşullarına rağmen risk ve 
fırsatları kapsamlı analiz ederek oluşturduğumuz 
iş stratejilerimizle güçlü finansal ve operasyonel 
sonuçlar elde ettik.

Toplam aktif büyüklüğümüzü yaklaşık %37 
artışla 3,3 milyar TL’ye, özkaynaklarımızı %56 
artışla 1,9 milyar TL’ye ulaştırdık, ciromuz ise 
%38 yükselerek 2,1 milyar TL oldu. FAVÖK’ümüz 
731 milyon TL, FAVÖK marjımız ise %40 olarak 
gerçekleşti. Düşük kaldıraçlı, sağlıklı finansal 
yapımızla, bu zorlu dönemde de paydaşlarımıza 
olan yükümlülüklerimizi zamanında ve eksiksiz 
yerine getirdik.

2021 yılında 5 il merkezi ve 66 ilçe olmak üzere 
geniş bir coğrafyada sayısı 2,3 milyona ulaşan 
abonemize toplam 5,6 TWh elektrik dağıttık. 
Verdiğimiz elektrik dağıtım hizmetini yenilikçilik 
ve kalite odağında geliştirmek için dönem 
içerisinde 577 milyon TL yatırım hayata geçirdik. 
2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırım 
tutarı dönem sonu itibarıyla 2,28 milyar TL’ye, 
2.927 km yeni hat eklediğimiz toplam şebeke 
hattı uzunluğumuz 82.560 km’ye, transformatör 
merkezlerimizin sayısı ise 13.735’e ulaştı. Sayaç 
okuma ve kayıp kaçakla mücadele etkinliğimizi 
artırmaya yönelik çabalarımızın karşılığını da 
elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla aldık. 2021 
yılında okuma oranımız %99,4’e yükselirken, 
kayıp kaçak oranımızı ise %6,89’a düşürdük.

“Sıfır arıza” hedefimiz doğrultusunda kesintisiz 
ve kaliteli elektrik arzı için büyük çaplı bakım, 
onarım ve altyapı çalışmalarımıza ara vermeden 
devam ettik. Bu çalışmalarda saha ekiplerimizin 
organizasyon planlarını pandemi koşulları 
doğrultusunda güncelledik. Bu sayede hem 
mevcut kaynaklarımızı daha etkin kullanarak 
şebekemizi verimli şekilde işletmeyi başardık 
hem de sosyal teması en alt düzeye indirerek 
çalışan sağlığına öncelik verdik.

Yenilikçi yaklaşımımız ve kalite odağımızla 
sektörde rol modeli konumundayız
YEDAŞ olarak rekabette sürdürülebilir 
başarımızın kaynağında teknoloji ve Ar-Ge’ye 
yaptığımız sistematik yatırımlar olduğunu 
düşünüyoruz. Tamamen kendi kaynaklarımızla 
geliştirdiğimiz projelerimizle faaliyet alanında 
teknolojiyi üreten bir şirket olmaya ve dünyadaki 
en iyi uygulamaları süreçlerimize entegre 
etmeye büyük önem veriyoruz. 

Milyon TL
Net Satışlar 

2.134

Bin Adet
Trafo Sayısı 

13,7

“Sıfır arıza” hedefimiz 
doğrultusunda 
kesintisiz ve kaliteli 
elektrik arzı için bakım, 
onarım ve altyapı 
çalışmalarımıza ara 
vermeden devam ettik.
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Uluslararası standartlarda 
hizmet verme anlayışımız 
doğrultusunda hayata 
geçirdiğimiz yatırımlarla 
şebekemize 2.927 km yeni hat 
ekledik.
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İstihdama katkı 
sunmaya devam
Başarılarımızın merkezinde çalışanlarımız olduğu bilinciyle 
insan kaynağımıza yatırım yapıyor ve en iyi kurumsal 
uygulamalarla yönetim yapımızı güçlendiriyoruz.

2021 yılında da sektörde bizi farklılaştıran 
bu temel üstünlüğümüzü pekiştirecek 
enerji verimliliği başta olmak üzere dağıtım 
teknolojilerinin kritik alanlarında çok sayıda 
inisiyatife imza attık. Yıl içerisinde EPDK 
tarafından onaylanan 14 Ar-Ge projemizden 
biri olan “Yeni Nesil Trafo” projesi kapsamında 
sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek mevcut 
dağıtım şebekesinde kullanılan dağıtım 
transformatörlerinden farklı olarak iki ayrı aktif 
çekirdeğe sahip olacak trafo geliştirdik. Yerli 
olarak üretilecek trafolarla şebeke verimliliğini 
artırarak milli ekonomiye desteğimizi büyütmeyi 
hedefliyoruz.

Teknoloji ve dijitalleşmeye yönelik 
yatırımlarımızın odağında ise her zaman 
abonelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak yer 
aldı. 2018 yılında devreye aldığımız ve pandemi 
döneminde tüm bağlantı süreçlerini kapsayacak 
şekilde hizmet kapsamını genişlettiğimiz 
EDAŞ Online, operasyonlarımıza büyük bir 
hız kazandırdı. Abonelerimizden aldığımız 
geri bildirimler, bu platformun müşteri 
memnuniyet seviyesinde de hissedilir bir artış 
yakalamamızı sağladığını ortaya koyuyor. 2021 
faaliyet döneminde müşteri memnuniyeti 
ilkesiyle hayata geçirdiğimiz “Biz Sizi Arayalım” 
uygulaması ise gelen bildirimleri daha kısa 
sürelerde ve yüksek oranlarda karşılamamıza 
olanak sağladı ve abonelerimizden büyük ilgi 
gördü.

2021 yılında faaliyetlerimiz sayesinde 
kaydettiğimiz finansal ve operasyonel 
performansın yanı sıra uluslararası ve yerel 
önemli organizasyonlardan aldığımız ayrıcalıklı 
ödüller ise başarılarımızı taçlandırdı. Stevie 
Awards International Business programında, 
“Dağıtım Sektörü- Yılın Şirketi” kategorisinde 
GOLD Stevie’ye layık görülen Şirketimiz, ülkemiz 
adına oylama sürecine dahil olduğu People’s 
Choice Stevie Awards’ta ise faaliyet alanının 
önde gelen 35 şirketi arasında halk oylamasını 
kazanarak ülkemizi zirveye taşıdı. Sektöründe 
dijital dönüşüme öncülük eden bir şirket olarak, 
YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programımızın en 
önemli kilometre taşlarından biri olan “Martı 
Projesi” ile IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 
“En İyi Dijital Altyapıların Geleceği Projesi” 
kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olduk.

Daha güzel bir gelecek için değer 
zincirimize yeni halkalar eklemeyi 
sürdürüyoruz 
YEDAŞ olarak içinde iş yapma kültürümüzü ve 
şekillerimizi insan, toplum, çevre ve evrensel 
sürdürülebilirlik değerleri eksenlerinde sürekli 
dönüştürmeye gayret ediyoruz. United Nations 
Global Compact üyesi olarak yolsuzlukla 
mücadele, insan hakları, iş gücü ve çevreyi 
ilgilendiren 10 ilkeyi tüm süreçlerimizde 
gözeterek; operasyonlarımızda bize rehberlik 
edecek Sürdürülebilirlik Politikamızı oluşturduk. 
Karbon nötr bir şirket olma hedefimiz 
doğrultusunda çalışmalarımıza da hız verdik. 
2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından verilen “Sıfır Atık Belgesi”ni almaya 
yeniden hak kazanırken, bu kapsamdaki 
örnek uygulamalarımız geri dönüşüm firması 
tarafından verilen “Teşekkür Belgesi” ile de 
tescillendi. 

TWh
Toplam Dağıtılan 
Elektrik 

5,6

km
Toplam Şebeke 
Uzunluğu 

82.650

YEDAŞ olarak, 
karbon nötr bir şirket 
olma hedefimiz 
doğrultusunda 
çalışmalarımıza da  
hız verdik.
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YEDAŞ olarak her zaman başarılarımızın 
merkezinde çalışanlarımız olduğunun bilinciyle 
insan kaynağımıza yatırım yapıyor ve bu 
alandaki en iyi kurumsal uygulamalarla yönetim 
yapımızı sürekli güçlendiriyoruz. 2021 yılında 
Great Place to Work Enstitüsü’nün düzenlediği 
programa katıldık ve henüz programdaki ilk 
yılımızda Harika İş Yeri Listesi’nde yer almaya 
hak kazanarak çalışanlarımıza verdiğimiz değeri 
tescilledik.

2022 ve sonrasındaki dönemde de işimizi en iyi 
yapmak, tüm faaliyetlerimizde kamu ve çevre 
yararını gözeterek paydaşlarımız ve ülkemiz 
için değer üretmek öncelikli hedeflerimiz 
olacak. Bu hedefler doğrultusunda en büyük 
teminatımız olan değerli çalışanlarımıza, bize 
güven ve destekleri nedeniyle abonelerimiz 
başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Hasan Yasir BORA
Genel Müdür

2020 yılında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından verilen “Sıfır 
Atık Belgesi”ni almaya 
yeniden hak kazandık.
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2021 Yılında Türkiye Enerji Sektörüne Genel Bakış

Tüm dünyada enerji 
talebi artışa geçti
Aşılama ile birlikte normal hayata dönülmeye başlanan 2021’de, 
dünyada ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla birlikte imalat 
sektöründe birincil enerji ve elektrik talebinde güçlü bir büyüme 
eğilimi ortaya çıkmıştır.

YEDAŞ’ın Dağıtım 
Sistemine Bağlı 
Santral Sayısı 

438

Abone Dağılımında 
Mesken Grubu 
Oranı 

%43

Dolar kurunda 
meydana gelen 
artışlar, YEKDEM birim 
bedellerinde ilk 6 ayda 
artışa, PTF’de meydana 
gelen artış ise son 6 
ayda birim maliyetinin 
düşmesine sebep 
olmuştur.

2021, aşılamanın yaygınlaşması ve pandemi 
seyrine bağlı olarak kısıtlamaların hafiflemesiyle 
dünya ölçeğinde ekonomik aktivitenin yeniden 
hızlandığı bir yıl olmuştur. Dolayısıyla hizmet 
sektörüyle birlikte imalat sektöründe dünya 
ölçeğinde hem birincil enerji ve hem de elektrik 
talebinde güçlü bir büyüme eğilimi ortaya 
çıkmıştır. Öte yandan iklim değişiklikleri, doğal 
afetler ve küresel politik gerilimler nedeniyle arz 
miktarı artan talebi karşılayamamış; bu durum 
enerji fiyatlarının dramatik seviyede yükselmesi 
sonucunu doğurmuştur. Bu dönemde enerji 
talebini karşılamak üzere fosil yakıtlara olan 
talep artmıştır. Kasım-2020 ve Ekim-2021 aylarını 
kapsayan 12 aylık dönemde Avrupa kömür fiyatı 
%305, küresel gösterge niteliğinde olan Brent 
petrol fiyatı %89, Henry Hub doğal gaz fiyatı 
ise %91 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler 
sonucu arz güvenliği, yenilenebilir kaynaklardan 
enerji üretiminin artırılması, fosil yakıtlar gibi 
konularla stratejik planlamalar yıl boyunca enerji 
piyasalarının gündemini belirlemiştir.

2021 yılında küresel ölçekte yaşanan 
enerji krizinin petrol, doğal gaz ve kömür 
maliyetlerinde meydana gelen artışlar başta 
olmak üzere ülkemize de önemli olumsuz 
yansımaları olmuştur. Hidrolik kaynaklardan 
üretim azalırken kömür ve doğalgaz 

santrallerinden yapılan üretim artmıştır. Enerji 
talebinin hızla artması karşısında arz tarafında 
petrol ve doğalgaz üretimi oldukça düşük bir 
seviyede bulunan ülkemizin küresel enerji 
piyasasında alıcı pozisyonda bulunması, yaşanan 
küresel enerji krizi ve fiyat şokları karşısında 
kırılganlığını artırmıştır. Yıl içerinde yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği hamlelerine hız 
veren Türkiye açısından özellikle Karadeniz’de 
keşfedilen doğal gaz sahalarında üretimin 
başlaması, yerli arz kapasitesinin yükselmesi ve 
depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar arz güvenliği açısından öne çıkan 
gelişmeler olmuştur

Dolar kurunda meydana gelen artışlar, YEKDEM 
birim bedellerinde ilk 6 ayda artışa sebep olmuş, 
PTF’de meydana gelen artış ise son 6 ayda 
YEKDEM birim maliyetinin düşmesine sebep 
olmuştur; 2020 yılı ortalama YEKDEM birim bedeli 
121 TL/MWh iken 2021 yılı ilk 6 ay ortalaması 
133,84 TL/MWh, son 6 ay ortalaması  
72,18 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı 
YEKDEM birim bedeli ortalama 103 TL/MWh  
olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında doğalgaz krizi ve kuraklık nedeni 
ile PTF 2021 Ocak ayında 297 TL/MWh iken 2021 
Aralık ayında 1.008 TL/MWh’e yükselmiştir. 
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Serbest tüketici  
limiti düşürüldü
Piyasa açıklık oranının kademeli olarak artırılması ve tüm 
tüketicilerin serbest tüketici olabilmesi hedefi doğrultusunda, 2021 
yılı için serbest tüketici limiti yıllık 1.200 kWh olarak belirlenmiştir.

Kuraklık nedeniyle 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarından 
üretilen enerjinin 
artacağı ve bu 
enerjinin daha ucuza 
temin edilebileceği 
düşünülmektedir.

20 Ocak 2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 
1 Nisan 2018 itibarıyla son kaynak tedarik 
tarifesi uygulamaya başlanmıştır. 03.10 2021 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan EPDK kararı 
ile 2021 yılı son kaynak tedarik tüketim limiti, 
mesken tüketici grubu 50 milyon kWh, tarımsal 
sulama abone grubu için 7 milyon kWh olarak 
belirlenmiştir. Diğer tüketici grupları için yıllık 
7 milyon kWh’ten 3 milyon kWh’e 1 Ocak 2021 
itibarıyla indirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı için son 
kaynak tedarik tarifesinde serbest piyasadaki 
elektrik fiyatı ile YEKDEM birim maliyeti 
toplamına uygulanacak katsayının da (makul 
kâr marjı oranı) 1,0938 olması kararı alınmıştır. 
Limitin düşürülmesi ile birlikte 2021 yılında 
sanayi ve ticarethane gruplarında yer alan daha 
fazla sayıda tüketici SKTT kapsamına girmiştir. 

Piyasa açıklık oranının kademeli olarak 
artırılması ve tüm tüketicilerin serbest tüketici 
olabilmesi hedefi doğrultusunda, 2021 yılı için 
serbest tüketici limiti yıllık 1.200 kWh olarak 
belirlenmiştir. 2022 yılında ise serbest tüketici 
limiti 1.100 kWh olarak belirlenmiştir.

2021 yılına girerken sanayi, ticarethane, 
mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma abone 
grupları için aktif enerji bedeline ortalama %2,7 
oranında, dağıtım bedeline ortalama %16,04 
oranında zam yapılmıştır. 1 Temmuz 2021 
üçüncü tarife döneminde ise sanayi, ticarethane, 
mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma abone 

grupları için aktif enerji bedeline ortalama 
%18,5 oranında, dağıtım bedeline ise ortalama 
%7,15 oranında zam yapılmıştır. 1 Ekim 2021 
dördüncü tarife döneminde ise ulusal tarifede 
değişiklik yapılmamıştır. Ocak 2022 tarife 
döneminde Aralık 2021 tarife dönemine göre 
sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama 
ve aydınlatma abone grupları için aktif enerji 
bedeline ortalama %156 oranında, dağıtım 
bedeline ise %24 oranında zam yapılmıştır. 2022 
Ocak ayı itibarıyla faturalardan Enerji Fonu ve 
TRT payı kaldırılmıştır.

Önümüzdeki dönemde piyasa koşullarının 
ticarete elverişli olarak devam edeceği 
öngörülürken dünya gündeminde bulunan 
kuraklık nedeniyle yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilen enerjinin artacağı ve 
bu kaynaklardan üretilen enerjinin daha ucuza 
temin edilebileceği düşünülmektedir.

kWh/Yıl
2021 Yılı Serbest 
Tüketici Limiti  

1.200
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EPDK kararı ile 2021 yılı son 
kaynak tedarik tüketim limiti, 
mesken tüketici grubu  
50 milyon kWh/Yıl, tarımsal 
sulama abone grubu için 
7 milyon kWh/Yıl olarak 
belirlenmiştir.
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Yatırımlar

Hız kesmeden 
yatırımlara devam
2021 yılında da yatırımlarına hız kesmeden devam eden YEDAŞ; 
bu yıl toplam 577 milyon TL, 2011 yılından günümüze ise  
toplam 2,28 milyar TL yatırım gerçekleştirmiştir.

414,8

Samsun projesine  
159,9 milyon TL, 
Ordu’ya 156,5 milyon 
TL, Çorum’a  
33,6 milyon TL, 
Amasya’ya 25,3 milyon 
TL ve Sinop’a  
39,5 milyon TL’lik 
yatırım yapılmıştır.

2021 YILI YATIRIMLARI PROJE TUTARI 
(MİLYON TL)

Şebeke Yatırımları  467

Samsun  162

Ordu  190

Çorum  36

Amasya  29

Sinop  49 

Çevre, Güvenlik ve Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar 45

Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları  64

Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar  2

TOPLAM  577

2021 DAĞITIM TESİSİ UNSURLARI Ölçü Miktar

Transformatör Adet 477

Transformatör Kapasitesi MVA 112

Enerji Nakil Hattı Km 134

Yer Altı Şebekesi Km 356

Havai Şebeke Km 2.276 

Aydınlatma Km 161

Dağıtım Merkezi ve KÖK Binaları Adet 48

Milyon TL
YEDAŞ’ın Şebeke 
Yatırım Tutarı 
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Özelleştirmeyle birlikte sorumlu olduğu Samsun, 
Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki 
yatırımlarına hız veren YEDAŞ, 2011 yılından 
günümüze kadar toplam 2,28 milyar TL (cari) 
yatırım hayata geçirmiştir. Şirket, en önemli 
problemlerden başlayarak işletmekte olduğu 
dağıtım şebekesini rehabilite etmeye başlamış, 
ana dağıtım şebekesi ve yeraltı tesis altyapısını 
büyük ölçüde oluşturmuştur. 

Şirket 2021 uygulama döneminde, tedarik 
sürekliliği ve teknik kaliteyi iyileştirme hedefleri 
doğrultusunda, kırsal şebekesini besleyen 
enerji nakil hatlarının ve köy şebekelerinin 
iyileştirilmesi yönünde yatırımlara ağırlık 
vermiştir. Dönem içerisinde Türkiye’de faal 21 
dağıtım şirketi arasında en fazla kırsal şebeke 
yatırımını gerçekleştiren şirket olan YEDAŞ’ın bu 
kapsamda öne çıkan çalışmaları arasında;
•  Ordu Uzunisa TM Şehir Şebeke Ring Hattının 

Kurulması,
•  Samsun Çarşamba Batı Sahil Grubu ENH,
•  Sinop Mertoğlu KÖK-Abalı Çıkışı ENH,
•  Sinop Soğuksu KÖK-Akbaş Çıkışı ENH,
•  Ordu Çambaşı Mesudiye Kırsal ENH,
•  Amasya Şehitlik Safmaya Yeraltı Fideri 

projeleri yer almaktadır. 

Bununla birlikte Şirket’in enerji arzını garanti 
altına alabilmek için master plan çalışmaları 
dahilinde sorumlu olduğu bölgede 9 adet trafo 
merkezi tesisi kurma talebi TEİAŞ tarafından 
uygun bulunmuştur. 2023 yılında Yakakent ve 
Atakum trafo merkezlerinin tesis çalışmalarının 
tamamlanması planlamakta olup, diğer trafo 
merkezlerinin ise yer seçimi ve kamulaştırma 
süreçleri devam etmektedir. 

Yeni bağlantı taleplerinin yürürlükte 
olan mevzuat doğrultusunda zamanında 
karşılanması da YEDAŞ’ın 2021 yılında da yatırım 
öncelikleri arasında yer almayı sürdürmüştür. Bu 
yatırımlarla birlikte Şirket’in yeni müşterilerine 
enerji arzı sağlanmış, işletmenin tedarik 
sürekliliği ve teknik kalitesi iyileştirilmiştir. 

YEDAŞ, 2021 yılı ve takip eden dört yıl 
boyunca yıllık ortalama 533 milyon TL (Ekim 
2020 TÜFE’si ile) yatırım harcaması yapmayı 
planlamaktadır. IV. Uygulama Dönemi’nin 
başlangıcı olan 2021 yılında Şirket, düzenleyici 
kurum tarafından günümüzün şartlarına göre 
tamamen güncellenen mevzuatlar çerçevesinde 
müşterilerine daha kaliteli hizmet sunma 
amacıyla yatırım bütçesini 1,5 kat artırmıştır. 

YEDAŞ’ın yatırımlarının büyük kısmını şebeke 
yatırımları teşkil ederken, 2022 yılında 545 
milyon TL seviyesinde şebeke yatırımının hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 165 
adet kapsamlı yatırım projesi ve yaklaşık 3.000 
adet küçük ek tesis projesinin 2022 yılı içinde 
enerjilendirilmesi hedeflenmektedir.

Şebeke yatırımlarının gerçekleştirilmesinin yanı 
sıra, Yatırım Koordinatörlüğü’nün 2022 yılındaki 
önemli hedefleri arasında yılın ilk çeyreğinde 
tamamlanacak yatırım ihale, hak ediş ve 
raporlama süreçlerinin dijitalleştirilmesini 
sağlayacak SAP PS Projesinin ikinci fazının 
da tamamlanarak müşterilerin küçük ek tesis 
taleplerinin takip edilebileceği KET Online 
projesinin hayata geçirilmesi, CBS veri doğruluk 
oranının güncelliğinin korunması ve CBS yazılım 
altyapısının güncellenmesi bulunmaktadır.

Milyon TL 
Sayaç Yatırım Tutarı

30,7

YEDAŞ, Türkiye’de 
faal 21 dağıtım şirketi 
arasında en fazla 
kırsal şebeke yatırımını 
gerçekleştiren şirket 
olmuştur.
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Dağıtım Teknolojileri ve Ar-Ge

Teknolojik uygulamalarla 
kaliteli hizmet
Dağıtım Teknolojileri politikasının temelinde, yeni teknoloji 
uygulamaları ile hizmet kalitesini artırmak ve yeni nesil sistemleri 
iş süreçlerine entegre etmek vardır. 

YEDAŞ’ın Dağıtım 
Sistemine Bağlı 
Santral Sayısı 

438

SCADA genişleme 
projesiyle 538 olan 
SCADA kapsamındaki 
istasyon sayısı, bir 
yılda %153 artırılarak 
1.361 istasyona 
çıkartılmıştır.

YEDAŞ’ın dağıtım teknolojileri politikasında;
•  Faaliyet gösterilen bölgede, elektrik dağıtım 

şebekesinin enerji kalitesinin izlenebilirliğini 
sağlamak,

• Şebeke yönetiminin daha geniş ölçekte 
uzaktan ve kontrollü bir şekilde yapılması 
için SCADA altyapısını sürekli iyileştirmek ve 
genişletmek,

• OSOS, SCADA sistemleri, vb. kanallardan 
elde edilen veriler ile ilgili birimlerin 
operasyonel sürekliliğine katkı sağlamak,

•  Teknolojik uygulamalar ile hizmet kalitesini 
artırmak,

•  Elektrik dağıtım şebekesinin daha verimli 
işletilmesi için yeni teknolojiler üzerinde 
çalışmak ve YEDAŞ’ın teknolojik gelişimini 
hızlandırmak,

•  Yeni nesil elektrik dağıtımı yönetim 
sistemlerini mevcut iş süreçlerine entegre 
etmek,

•  SCADA, OSOS, Röle Koordinasyon ve 
Teknik Kalite birimleri tarafından elektrik 
şebekesinde kullanılan çeşitli cihaz ve 
sistemleri birbirleriyle uyumlu bir biçimde 
yönetmek esastır.

Çalışmalarını bu esaslar doğrultusunda 
şekillendiren YEDAŞ, 2019 yılında teknolojik 
sistemlerin tesisi ve arıza/bakım/onarım 
süreçlerini kendi bünyesinde yürütebilmek 
amacıyla dağıtım teknolojileri saha ekipleri 
kadrolarını belirleyerek, bu alandaki insan 
kaynağı yatırımlarıyla kısa bir sürede konusunda 
uzmanlaşmış saha ekipleri oluşturmuştur.

YEDAŞ, saha ekiplerinin ve SCADA ekibinin 
ortak çalışmalarıyla hem saha montajlarının 
hem de devreye alma testlerinin tamamını 
kendi bünyesinde gerçekleştirmiş ve 823 adet 
istasyonu SCADA sistemine dâhil etmiştir. 2021 
yılında yürütülen SCADA genişleme projesiyle 
538 olan SCADA kapsamındaki istasyon sayısı, 
bir yılda %153 artırılarak 1.361 istasyona 
çıkartılmıştır.

Geliştirilen yeni yazılım sayesinde SCADA 
kapsamındaki istasyonların tamamında röle 
koordinasyonunun uzaktan yapılabilmesi ve bu 
sayede de şebekenin OG seviyesindeki koruma 
ayarlarının merkezi bir sistemden tek kaynaktan 
yönetilebilir hale getirilmesi sağlanmıştır.

DAĞITIM TEKNOLOJİLERİ



41

Ayrıca Şirket’in SCADA Şefliği çalışanlarının ve 
üretim tesislerinin bu alandaki çözüm ortağı 
firmalarıyla yürüttüğü ortak çalışmayla, 2021 
yılında 85 adet üretim tesisi daha YEDAŞ SCADA 
sistemine dâhil edilmiştir. Dönem sonu itibarıyla 
toplamda 243 adet tesis uzaktan izlenmekte 
olup YEDAŞ-TEİAŞ arasındaki entegrasyonla 
ilgili tesis verileri TEİAŞ Milli Yük Tevzi SCADA 
sistemine iletilmektedir.

YEDAŞ bölgesinde bulunan 31 adet TEİAŞ Trafo 
Merkezi; stabil bir haberleşme altyapısıyla güç 
kalitesi ve enerji izleme amaçlarına yönelik tesis 
edilen 355 adet cihaz üzerinden izlenmektedir. 
Trafo merkezlerine ek olarak YEDAŞ bölgesinde 
124 adet orta gerilim teknik kalite ölçüm 
cihazı tesisi yapılmış ve bu cihazlardan 
alınan verilerle şebekede gerekli tespitler ve 
çalışmalar yapılarak teknik kalite standartları 
sağlanmaktadır. Ayrıca, dağıtım şebekesinde 
yer alan 249 adet dağıtık üretim santraline ait 
analizör cihazları, enerji yönetim sistemine 
eklenmiştir.

2021 teknik kalite yükümlülükleri kapsamında, 
teknik kalite ölçüm cihazı montajları YEDAŞ 
Dağıtım Teknolojileri ekiplerince kısa süre 
içerisinde ve zamanında tamamlanmıştır. Bu 
kapsamda, yıl sonu itibarıyla teknik kalite izleme 
parametrelerine ilişkin gerçekleşmeler aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir: 

Teknik Kalite 
Parametreleri Başarı Oranı (%)

Ölçüm Raporlama %99,71 

Etkin Gerilim Değeri Değişimi %98,25

Gerilim Dengesizliği %98,82

Toplam Harmonik Bozulma %99,87

Harmonik Gerilimler %89,63

Yeni uygulama dönemi içinde EPDK tarafından 
yayımlanan Teknik Kalite Usul ve Esasları’nı da 
kapsayan, YEDAŞ Teknik Kalite ve Enerji İzleme 
Sistemi’nin daha üstün ve esnek özelliklere 
sahip bir yazılım sürümüne yükseltilmesi 
planlanmaktadır. 

Dağıtım şebekesi ölçeğinde ilk defa YEDAŞ 
tarafından devreye alınan enerji depolama 
sisteminin, farklı amaç ve fonksiyonlar 
çerçevesinde kullanılması planlanmaktadır. 
Bu çalışmalar çerçevesinde enerji depolama 
sistemleri hakkında bilgi ve deneyimin 
artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, bu 
konudaki teknolojik gelişmeler ve regülasyonlar 
yakından takip edilmektedir.

2021 yılında OSOS genişleme projesi 
kapsamında tüketici saha kurulumları ve 
aydınlatma saha kurulumları yapılmıştır. 
Şirket’in sorumluluk bölgesindeki genel 
aydınlatma tesislerinin, üretim santrallerin ve OG 
tüketicilerin tamamı OSOS kapsamına alınmıştır.

YEDAŞ’ta önümüzdeki dönemde, dağıtım 
teknolojileri bünyesinde yer alan sistemler ve 
teknolojik altyapının sürekliliğinin sağlanması, 
iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının 
yapılması, Şirket içi ve EPDK tarafından 
belirlenen hedeflere tam olarak uyulması, 
sistemlerin birbirine entegre hale getirilmesiyle 
veri yönetiminin daha kolay ve verimli hale 
getirilmesi planlanmaktadır. Elektrik dağıtım 
hizmet kalitesini ve verimliliğini artırmak 
amacıyla, uluslararası uygulamaların da 
incelenerek, uzun vadede yeni teknolojilerin iş 
süreçlerine kazandırılması hedeflenmektedir.

2022 yılı içerisinde günümüz koşullarında en 
kritik öneme sahip yaklaşık 300 adet istasyon 
daha YEDAŞ SCADA sistemine dâhil edilmiş olup 
önümüzdeki dönemde YEDAŞ bölgesindeki tüm 
kritik istasyonların SCADA kapsamına alınması 
hedeflenmektedir. Yine 2022 yılı içerisinde, 
mevcut SCADA/DMS/OMS yazılımı olan PowerOn 
Fusion, yeni nesil ADMS yazılımı olan PowerOn 
Advantage sürümüne yükseltilecektir. 

YEDAŞ tarafından 2020 yılı içerisinde Ses 
Telsizi ve Haberleşme Altyapısı çalışmalarına 
başlanılmış olup bu kapsamda TDMA tabanlı 
DMR geniş alan sayısal telsiz haberleşme sistemi 
için kule direklerinin tesisi, kurulumu ve devreye 
alınması 2021 yılında resmen tamamlanmıştır. 
Bu proje kapsamında 59 adet röle noktası, 3 
adet aktarma noktası, 175 adet araç montajı, 
5 ilde genel merkezlere bina içi sistem montajı 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu haberleşme 
sisteminin tamamlanmasıyla YEDAŞ dağıtım 
bölgesinde bulunan 5 ilde 7/24 kesintisiz görev 
başında bulunan saha ekipleri, bulundukları her 
noktada 7/24 kesintisiz iletişim altyapısına sahip 
olmuştur.

Ölçüm Raporlama 
Başarı Oranı

%99,71

31 adet TEİAŞ Trafo 
Merkezi; güç kalitesi 
ve enerji izleme 
amaçlarına yönelik 
tesis edilen 355 adet 
cihaz üzerinden 
izlenmektedir.
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YEDAŞ izlediği Ar-Ge politikası ile elektrik 
dağıtım hizmetini inovasyonla buluşturmaktadır. 
YEDAŞ’ın Ar-Ge politikasında;
•  Öncelikli alanlarda yenilikçi projelerle katma 

değer sağlamak, 
•  Çevre dostu ve sürdürülebilir bir yol haritası 

izlemek,
•  İş süreçlerinde verimliliği artırmak, 
•  Dijitalleşmeden iş sağlığı ve güvenliğine 

kadar geniş bir ölçekte yenilikçi projeler 
geliştirmek,

•  Hizmet kalitesinde ve müşteri 
memnuniyetinde artış sağlamak, 

•  Üniversiteler, sanayi kuruluşları ve araştırma 
merkezleri ile ortak hedeflerde birleşerek 
hem bölgesel hem ulusal kalkınmaya katkı 
sağlamak,

•  Ulusal ve uluslararası alanlarda, Ar-Ge 
çalışmalarıyla örnek dağıtım şirketi olmak,

•  Ar-Ge projelerini bilimsel yayınlar ve fikri 
sınai mülkiyet haklarla desteklemek,

•  İnovatif ürün ve fikirler ile sektöre katkı 
sağlamak esastır. 

YEDAŞ, 2020 yılında Dağıtım Teknolojileri 
ve Ar-Ge Müdürlüğü bünyesinde Ar-Ge 
Şefliği’ni kurmuş ve bu alanda yeni istihdam 
da yaratmıştır. Yeni yapılanmasıyla dağıtım 
sektörüne katma değer sağlayacak Ar-Ge 
ve inovasyon niteliğindeki projelerine hız 
veren Şirket’in 2021 yılı Ocak ve Temmuz 
dönemlerinde, EPDK tarafından onaylanan 
Ar-Ge projelerinin sayısı 14’e ulaşmıştır. Ayrıca 
Şirket, geçmiş dönemlerde onaylanan ve süresi 
nedeniyle devam etmekte olan Ar-Ge projelerini 
de iş planına uygun şekilde yürütmektedir. 

Her geçen gün sayıları artan elektrikli araçlar 
için elektrik dağıtım şebekesinin hazır hale 
getirilmesi amacıyla “Enerjim Her Yerde” projesi 
kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Bu 
kapsamda YEDAŞ bünyesine elektrikli araç 
alımı yapılarak proje geliştirme faaliyetleri 
desteklenmiştir. Projeyle YEDAŞ hizmet 
bölgesinde bir noktaya elektrikli araç şarj 
istasyonu, üç noktaya ise genel kullanım amaçlı 
soketler kurularak bölgede son kullanıcılar 
için ihtiyaç olan enerji karşılanmasına yönelik 
uygulama yapılmıştır. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 
koordinatörlüğünde yürütülen “Kimyasal Enerji 
Depolama Teknolojilerinin İncelenerek Dağıtım 
Şebekelerimizde Pilot Proje Çalışmalarının 
Yapılması, Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi 
(KEDEP)” kapsamında dağıtım bölgelerinde 
farklı amaç, yapı ve kapasitede kimyasal enerji 
depolama sistemleri kurulmuştur. Bu kapsamda 
Türkiye’de ilk bataryalı enerji depolama sistemi 
kurulumunu tamamlayan Şirket, elde ettiği 
deneyimi kurulum yapan paydaş dağıtım 
şirketlerine aktarmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğini (İSG) ön planda tutan 
YEDAŞ, “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör 
Yelek” Ar-Ge projesiyle tasarım çalışmalarını 
tamamlamıştır. Geliştirilen nitinol malzemeli 
akıllı yelek ile saha personeli, elektrik alan 
bölgesine girdiklerinde görsel, duyusal ve 
fiziksel olarak uyarılmaktadır. Bu sayede olası 
iş kazalarının riskleri minimize edilmiştir. Proje 
kapsamında inovatif ürünle ilgili Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na “Faydalı Model” başvurusu 
yapılmıştır.

“Dağıtım Şirketlerinde Dijitalleşme Seviyelerinin 
Ölçülmesi” Ar-Ge projesiyle Elektrik Dağıtım 
Şirketlerinin tüm iş süreçlerindeki dijital 
olgunluk seviyelerinin ölçülmesi amacıyla 
çalışmalar tamamlanmıştır. Proje kapsamında 
ortaya çıkarılan dijital olgunluk modeliyle 
sektörün dijitalleşme seviyesinin ölçüm 
standartları belirlenmiş ve sektöre katkı 
sağlaması amacıyla söz konusu dijital olgunluk 
modeli EPDK’ya sunulmuştur. 

YEDAŞ; korozyondan etkilenmeyecek, nemli, 
sisli, tuzlu atmosferik koşullara ve UV ışınıma 
tamamen dirençli yapıda “Yeni Nesil Polimer 
Termoset ile Bıçaklı Sigorta (NH Buşon) 
Üretimi”ne ilişkin proje çalışmalarına başlamıştır. 
TEDAŞ Şartnamelerine uygun şekilde 
geliştirilecek ürün, Steatit NH Sigortalara göre 
daha düşük maliyetli, kullanımı kolay, hafif ve 
insan güvenliği açısından çok daha avantajlı 
olacaktır. Proje kapsamında inovatif ürün için 
Türk Patent ve Marka Kurumu’na Patent/Faydalı 
Model başvurusu yapılması için çalışmalara 
başlanmıştır.

AR-GE

Dağıtım Teknolojileri ve Ar-Ge

EPDK Onaylı
Ar-Ge Proje Sayısı 

14

YEDAŞ, 2020 yılında 
Dağıtım Teknolojileri 
ve Ar-Ge Müdürlüğü 
bünyesinde Ar-Ge 
Şefliği’ni kurmuş ve bu 
alanda yeni istihdam 
da yaratmıştır.

YEDAŞ Ar-Ge hedefleri arasında yenilikçi projelerle katma değer 
sağlamak ve çevre dostu, sürdürülebilir bir yol haritası izlemek de 
bulunmaktadır.
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“Elektrik Dağıtım Sektöründe Enerji Verimliliğinin 
Hasatı (HASAT 2. Faz)” Ar-Ge Projesi ile Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde 
elektrik dağıtım şebekesinde verimlilik 
artışına yönelik metotların araştırılması ve 
enerji verimliliği yol haritası için teknik altyapı 
oluşturulması planlanmaktadır. 

Bu kapsamda dört farklı iş paketi bulunmakta 
olup;
•  “Trafolarda enerji verimliliği” iş paketinde 

elektrik dağıtım şirketlerinin CBS ve OSOS 
sistemleriyle entegrasyon sağlanmış 
bir yazılım ile şebeke içerisinde var olan 
dağıtım transformatörleri için verimlilik ve 
kayıp analizi yapılacaktır. Verimlilik seviyesi 
düşük olan dağıtım transformatörlerinin 
hangi tip ve güçte transformatörle 
değiştirilmesi gerektiği konusunda karar 
destek mekanizması sunacak bir platform 
geliştirilecektir.

•  “Dağıtık üretim” iş paketinde; dağıtık 
üretim santrallerinin şebekede doğru 
konumlandırmasının yapılması için bir 
algoritma geliştirilecek, böylelikle şebeke 
kayıpları minimuma indirilecektir.

•  “Genel aydınlatmada enerji verimliliği” iş 
paketinde ise farklı pilot uygulamalarla 
genel aydınlatmanın enerji verimliliği 
üzerine etkileri analiz edilecektir. YEDAŞ’ın 
sorumluluk bölgesinde hareket sensörlü 
merkezden dimlenebilen pilot saha 

uygulaması hayata geçirilerek, pilot proje 
öncesi ve sonrası verilerin enerji tasarrufu 
açısından analizinin yanı sıra maliyet ve geri 
dönüş süreleri için hesaplamalar yapılacaktır.

•  “Enerji verimliliği bilinç endeksi” iş paketinde; 
enerji verimliliğinde tüketicilerin özellikle 
puant saatlerinde yüklerini dağıtabilmeleri/
kaydırabilmeleri ulusal enerji verimliliği 
açısından önemli bir etkendir. Tüketicilerde 
enerji verimliliği bilincinin artırılması, 
davranışa dönüşmesi ve verimlilik artırıcı 
faaliyetlerde bulunulması amacıyla projenin 
bir paydaşı da olan tüketicilerin enerji 
verimliliğindeki ulusal potansiyele katkısı da 
araştırılacaktır.

21 elektrik dağıtım şirketinin katılımıyla devam 
eden “Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) Ar-Ge 
Projesi” kapsamında yerli ve milli akıllı sayaç 
sistemleri geliştirilecek olup, YEDAŞ faaliyet 
bölgesinde ilgili sistemlerin yaygınlaşması için 
çalışmalar yürütülecektir.

Ülkemizin yazılımda dışa bağımlılığının önüne 
geçmek için başlatılan “Yerli Enerji Yerli Teknoloji” 
Ar-Ge Projesiyle elektrik dağıtım sektöründe 
kullanılan yazılım platformları için fayda/
maliyet analizleri yapılmakta, bu doğrultuda 
öncelik sırası belirlenerek kullanılan yazılımlarda 
yerlileşmeye yönelik aksiyonlar alınmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğini 
ön planda tutan YEDAŞ, 
“Nitinol Malzemeli Akıllı 
Dedektör Yelek” Ar-Ge 
projesiyle çalışmalarını 
tamamlamıştır.

21 elektrik dağıtım 
şirketinin katılımıyla 
devam eden “Milli 
Akıllı Sayaç Sistemleri 
(MASS) Ar-Ge 
Projesi” kapsamında 
yerli ve milli akıllı 
sayaç sistemleri 
geliştirilecektir.
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YEDAŞ, hizmet kalitesinde ve müşteri memnuniyetinde artış ve 
inovatif ürün, fikirler ile sektöre katkı sağlamak amacıyla Ar-Ge 
çalışmalarını sürdürmektedir.

YEDAŞ’ın İSG alanında devam eden projeleri 
içerisinde “Cam Elyaf Takviyeli, Geri Dönüşümlü 
Plastik Kompozit” malzemeyle yalıtkan, 
korozyona uğramayan, dayanıklı ve montajı 
kolay traverslerin tasarımının gerçekleştirilmesi 
yer almaktadır. İzolatörlü traverslerin yanı sıra 
izolatör kullanılmadan yapılacak tasarımla 
sektöre yeni bir şebeke tertibinin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Aynı şekilde hem İSG hem 
de enerji sürekliliğinin sağlanması kapsamında 
yürütülen “Bor Madeni ile Ağaç Direklerin 
Korunması” projesiyle bor ile bulamaç ürünü 
geliştirilerek ağaç direklerin kökten çürümesinin 
önlenmesi hedeflenmektedir. 

“Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve 
Geliştirme Projesi Faz-2” projesiyle ulusal enerji 
stratejisi doğrultusunda 21 elektrik dağıtım 
şirketinin yürüttüğü Ar-Ge projeleri tek bir çatı 
web sitesi altında toplanacaktır. Web sitesi 
aracılığıyla elektrik dağıtım şirketleri tarafından 
gerçekleştirilen başarılı ulusal/uluslararası 
projelerin ülkemiz genelinde uygulanmasına 
imkan sağlanacaktır. ELDER koordinasyonunda 
tüm elektrik dağıtım şirketlerinin yer aldığı 
projede platform sürekli güncel tutulacak 
ve platform, söz konusu şirketlerin iletişim 
kanalından biri olacaktır.

“Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesinin DC 
Dönüşümü için Yol Haritasının Çıkarılması” Ar-Ge 
projesi kapsamında DC şebekeye dönüşümün 
avantajlarından ülkemizin en optimum şekilde 
yararlanması için bir yol haritası oluşturulacaktır. 
Ülkemiz için DC şebekeye geçişte uygulanması 
gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken 
noktalar belirlenecektir.

YEDAŞ’ın “Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesinin 
Deprem ve Diğer Doğal Afet Durumlarına Karşı 
İncelenmesi, Olası Deprem Sonrası Performans 
Analizlerinin Yapılması ve Acil Eylem Planlarının 
Geliştirilmesi” projesiyle deprem odağıyla 
doğal afetleri göz önüne alarak elektrik dağıtım 
şebekesinin depreme hazırlığına dair ihtiyaçların 
belirlenmesi ve depremin meydana gelmesi 
süreci ve sonrasında yapılacak operasyonel 
faaliyetlerin düzenlenmesine katkı sunacak 
bilgi akışının oluşturulması amaçlanmaktadır. 
Bu amaçlarla, Coğrafi Bilgi Sistemi (OG CBS) ile 
OSOS/SCADA/OMS/Analizör verilerini elektriksel 
durum analizleri içerisinde kullanan bir yazılım 
geliştirilmesi sağlanacaktır.

“Kablo Eki Süreç Otomasyonu” projesiyle yer 
altı kablo ek yerlerinde meydana gelen işçilik 
kaynaklı sorunları bertaraf edecek robotik 
otomasyon odaklı bir sistem geliştirilmesi, 
prototip olarak üretilmesi ve sahada denenmesi 
amaçlanmaktadır. Dağıtım sektöründe 
kullanılan (yağlı kablolar ve eski tür kablolar 
hariç) tüm kablo türleri ve kesitlerinde yapılan 
kablo ekleri için tek bir cihaz tasarlanması 
amaçlanmaktadır.

“Elektrik Direkleri (Demir, Beton, Ağaç) ve 
Elektrik Şebekeleri için Robotik Kol ile Arıza 
Tespit Onarım-ELEBOT” projesiyle saha 
personeli tarafından yapılacak olan elektrik 
direklerinde bakım onarım veya arıza tespiti, 
elektrik dağıtım firmalarında kullanılan araç 
üstü teleskobik platformların üst kısmına 
yerleştirilecek iki (veya üç) adet robotik kol ve 
uzaktan komuta kontrol çantası yardımıyla 
insan eli değmeden gerçekleştirilebilecektir.

Uç iklim koşulları nedeniyle dağıtım hatlarının 
iletken, izolatör, direk ve temel gibi fiziksel 
bileşenlerinde zaman zaman hasarlar 
oluşmakta, bu hasarlar enerji dağıtımının 
uzun süreli aksamasına yol açabilmektedir. 
“Acil Durumlar için Portatif Direk Geliştirilmesi 
(LeGoPoLe)” projesiyle; pratik kurulumu 
sayesinde enerji dağıtım hattını kısa sürede 
devreye alabilecek, hafifliği ve modülerliğiyle İSG 
risklerini minimize edecek, yine hafiflik özelliğiyle 
nakliye kaynaklı karbon salınımını azaltacak, 
sökülebilirlik özelliği sayesinde ise çevresel 
etkileri minimize edecek portatif direk yapısı 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Alüminyum ve 
cam yünü elyaf kompozit malzemeyi bir araya 
getirecek olmasıyla farklılaşan bu direkler, post-
izolatörden müteşekkil konsol sistemiyle aynı 
zamanda sektöre de yeni bir uygulama tekniği 
entegre edecektir. 

“Milli Olarak Trafo Çekirdek Sacının (Crgo) Yerli 
Üretiminin Sağlanması için Fizibilite Çalışması” 
projesi ile dünyada üretimi sadece belirli 
ülkelerde bulunan ve stratejik önemi olan silisli 
sacın (Crgo) ülkemizde devlet destekli üretiminin 
nasıl yapılabileceği ve var olan dışa bağımlılığın 
nasıl ortadan kaldırılacağına dair profesyonel 
bir fizibilite çalışması (teknik/ticari) yapılması 
amaçlanmıştır. Hazırlanan bu fizibilite raporu ve 
analizler bir sempozyumla kamuoyuna ve olası 
yatırımcılara duyurulacaktır. Projenin sonunda 

Dağıtım Teknolojileri ve Ar-Ge

YEDAŞ Tüketici 
Sayısı Artış Oranı 

%2,27
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devlet destekli yerli ve milli üretimle Türkiye’ye 
her yıl 2 milyar TL’den fazla katma değer 
sağlanması amaçlanmaktadır.

“Yüksek Frekanslı Emisyonların Tespiti ve Etki 
Analizi” projesiyle elektrik dağıtım sektörü 
için oldukça yeni bir problem olan yüksek 
frekanslı emisyonlar, proje kapsamında 
geliştirilecek özgün algoritmalar ile tespit ve 
analiz edilebilecektir. Yüksek frekanslı emisyon 
ölçüm, analiz ve önlem süreçleri için yönetim 
önerilerinin oluşturulması ve limit belirleme 
çalışmaları sayesinde ilgili ulusal ve uluslararası 
standartlara ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine 
katkıda bulunacak veriler ortaya çıkarılacaktır.

“YG Sistemlerde Arıza Tahminlemesi için 
Farklı Ölçüm Yöntemlerinin Araştırılması” 
projesiyle trafo-kesici-reaktör gibi cihazlara 

takılacak titreşim analiz cihazıyla envanterin 
ömrü tahminlenerek oluşabilecek arızaların 
önceden tespit edilmesi ve bakım kapsamında 
müdahale edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca enerji 
nakil hatlarında bulunan örme direklerin çapraz 
demirlerinin çalınması, buz yükü veya aşırı 
rüzgar gibi olumsuzlukların oluşması durumunda 
titreşim sinyalleriyle sahadan merkeze veri 
gönderilmesi sağlanacaktır.

“Yeni Nesil Şebeke Tasarımı” projesiyle ile 21 
dağıtım şirketinin yaşadığı enerji nakil hatları 
başta olmak üzere, dağıtım elemanı kaynaklı 
sorunların çözülmesi için yeni nesil şebeke 
tasarımına uygun hat tasarımlarının yapılması ve 
ilgili mevzuat değişiklikleri konusunda öneriler 
sunulması planlanmaktadır.

“Dağıtım Şirketleri  
Ar-Ge Platformu 
Tasarım ve Geliştirme 
Projesi Faz-2” projesiyle 
21 dağıtım şirketinin 
Ar-Ge projeleri tek web 
sitesinde toplanacaktır.

“Kablo Eki Süreç 
Otomasyonu” projesiyle 
yer altı kablo ek 
yerlerinde meydana 
gelen işçilik sorunlarını 
bertaraf edecek robotik 
otomasyon odaklı bir 
sistem geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.



2021 Faaliyetleri

46

“Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Transformatör 
Tasarımı ile Verimliliğin Artırılması ve Pilot 
Uygulaması” projesiyle normal bir trafodan 
farklı olarak iki ayrı çekirdekli trafonun tek 
trafo kazanı içerisinde üretimi sağlanacaktır. 
Yeni üretilecek olan çift aktif çekirdekli trafo, 
tüketicilerin talep ettiği yük durumuna göre 
sadece tek çekirdek veya iki çekirdek aktif 
olacak şekilde çalışabilecektir. Trafonun 
kaç çekirdekle çalışacağı trafonun dağıtım 
panosunda oluşturulacak basit otomasyon 
sistemi tarafından çekilen yük miktarına bağlı 
olarak belirlenecektir. Böylece yıllık trafo 
kayıplarındaki düşüşe bağlı olarak şebeke 
kayıp oranında iyileşme meydana gelecektir. 
Ayrıca çift aktif çekirdekli trafo sayesinde 
trafolardan(çekirdeklerden) herhangi birinin 
arızalanması durumunda 2. çekirdek devreye 
alınarak tedarik sürekliliği sağlanacaktır.

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik “Ar-Ge 
Maraton Hızlandırma Programı” ile öğrencilerin, 
akademisyenlerin ve start-up’ların YEDAŞ hizmet 
bölgesinde yer alan faaliyetlerine yönelik özgün, 
inovatif, yenilikçi ve teknoloji tabanlı Ar-Ge 
fikirlerinin ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.

YEDAŞ 2022 yılı içerisinde aynı zamanda;
•  Teknik kalite parametrelerinin iyileştirilmesi,
•  Yeni bir ürün tasarımı ile koruma ve işletme 

topraklamasının iyileştirilmesi, 
•  Fiber optik sensörle transformatörlerin 

çalışma verimini artıran ve izlenebilir hale 
getirecek yöntemlerin geliştirilmesi,

• Şebeke envanterlerinin sıcaklık değerlerini 
anlık izleyebilen ileri polimer teknolojisinin 
sahada uygulanması,

• Enerji nakil hatlarında buz yükü kaynaklı 
sorunların azaltılması,

• Havai hatlardaki akım-gerilim değerlerinin 
anlık ölçülmesinin sağlanmasına yönelik 
teknolojilerin geliştirilmesi,

•  Yeraltı tesis çalışmalarında düşük frekans 
yöntemleri ile kablolara zarar vermeden 
hata tespitinin yapılması projelerine de 
yoğunlaşmayı planlamaktadır.

YEDAŞ’ın her yıl 2 dönem halinde düzenlediği 
Ar-Ge proje yarışmaları, Şirket içinde tüm 
çalışanlarda Ar-Ge kültürünün oluşmasına katkı 
sağlamaktadır. 
Çalışanlardan gelen proje önerileriyle, enerji 
kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına 
yönelik değer üreten çalışmalar ortaya 
çıkartılmış, dereceye giren proje fikir sahipleri ise 
ödüllendirilmiştir.

Dönem içerisinde ayrıca; enerji sektörünün 
sürekli gelişen ve değişen yapısında sorunlara 
inovatif çözümler üreten, gelişmelere hızlıca 
adapte olan firmaları sektöre kazandırmak 
üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) ve ODTÜ TEKNOKENT iş 
birliğinde başlatılan “Enerjim Sensin Hızlandırma 
Programı” ile enerji sektörü özelinde 
yenilikçi iş fikirlerinin ve projelerin hayata 
geçirilmesine destek verilmiştir. Bu kapsamda 
YEDAŞ, Enerjim Sensin Programı’na katılmış; 
girişimciler, start-up’lar, Teknopark’lar ve Ar-Ge 
şirketleriyle bir araya gelerek Ar-Ge ve inovasyon 
ekosistemine dahil olmuştur. Bu sayede Şirket, 
ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan 
platformlarda proje geliştirmek amacıyla yeni 
fırsatları değerlendirmektedir.

Dağıtım Teknolojileri ve Ar-Ge

YEDAŞ, Ar-Ge projeleriyle üniversiteler, sanayi kuruluşları ve 
araştırma merkezleri ile ortak hedeflerde birleşerek bölgesel ve 
ulusal kalkınmaya katkı sağlamak amacındadır.

YEDAŞ’ın her yıl 
düzenlediği Ar-Ge proje 
yarışmaları, Şirket 
içinde tüm çalışanlarda 
Ar-Ge kültürünün 
oluşmasına katkı 
sağlamaktadır.
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YEDAŞ’ın dağıtım 
sistemine bağlı 45 adet 
332 MW kurulu gücünde 
lisanslı ve 393 adet 
223 MW kurulu gücünde 
lisansız üretim tesisi 
vardır.

Dağıtım Operasyonları

Tüketici sayısını, bir önceki yıla oranla, 
%2,27 artırarak yıl sonu itibarıyla 2,3 milyon 
kişiye dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, dağıtım 
bölgesinde 2021 yılında 5,6 TWh enerji 
dağıtmıştır. Şirket’in abone grubu bazında 
tüketim dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %43 
ile mesken grubu yer alırken, ticarethane grubu 
%29, sanayi grubu %20, aydınlatma %6, tarımsal 
sulama ise %2 paya sahip olmuştur.

2021 yılında 2,3 milyon tüketicisinin 
sayaçlarının okunma oranını %99,4’ün üzerinde 
gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atan 
YEDAŞ, dağıtım bölgesindeki sayaçların %92,7 
oranında tahakkukunu da yapmıştır.

YEDAŞ’ın dağıtım sistemine bağlı 438 santral 
faaliyette olup 45 adet 332 MW kurulu gücünde 
lisanslı ve 393 adet 223 MW kurulu gücünde 
lisansız üretim tesisi bulunmaktadır. Lisanslı 
üretim yapan 45 adet lisanslı üretim santrali 
kaynak bazında incelendiğinde 4 tanesi 

rüzgâr, 23 tanesi hidroelektrik, 15 tanesi 
biyokütle-biyogaz, 3 tanesi termik üretim 
santralidir. Lisanssız üretim yapan 438 adet 
santralin ise 380’i güneş, 5’i rüzgâr, 3’ü termik, 
2’si hidroelektrik, 1’i ise biyokütle santralidir. 
Şirket’in dağıtım bölgesine lisanslı olarak üretim 
yapan santraller 877.112 MWh, lisanssız olarak 
üretim yapan santraller ise 316.357 MWh katkı 
sağlamaktadır.

YEDAŞ’ın 2019 yıl sonu itibarıyla üçüncü fazını 
devreye aldığı EDAŞ Online Sistemi ile yeni 
bağlantı sürecinin tamamen dijital olarak 
yönetilmesinin yanı sıra Şirket paydaşlarının 
ofislere gelmeden 7/24 uzaktan başvuru ve anlık 
başvuru durumlarını görebilmeleri sağlanmış; 
bu sayede müşteri memnuniyetinin artırılması 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2021 yılında  
49,8 bin proje onay başvurusu alınmış ve 
ortalama 2,94 gün kontrol süresi ile dönüş 
yapılmış olup; alınan 41 bin bağlantı talebinin 
ise ortalama 3,7 saat içerisinde işlemleri 
tamamlanmıştır. 

Dağıtım hizmetlerinde 
yükselen grafik
Başarılı bir yılı geride bırakan YEDAŞ, 2021 yılında tüketici 
sayısını artırmaya devam etmiş ve 5,6 TWh elektrik dağıtımı 
gerçekleştirmiştir. 
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Arıza Onarım

Etkin arıza 
onarım süreçleri
2021 yılı içerisinde gerçekleşen aydınlatma arızalarının %80’i bir 
hafta içerisinde YEDAŞ’ın saha personeli tarafından onarılmıştır.

YEDAŞ’ın 2021 Yılı 
Ekip Doluluk Oranı 

%75

5 il merkezi ve 66 
ilçe olmak üzere 
geniş bir coğrafyada 
verilen elektrik 
dağıtım hizmetinde, 
kalite standartları 
artırılmış ve mevcut 
kaynaklar daha etkin 
kullanılmıştır.

Dağıtım şirketlerinin sorumluluğu ve önceliği 
olan kesintisiz enerji aktarımının sağlanmasında 
arıza onarım süreçlerinin etkin yönetilebilmesi 
için dispatcher yapısı kullanılmaktadır. Bu 
alanda 5 il yönetimi için 40 adet dispatcher, 
5 adet vardiya mühendisiyle arızalara doğru 
ekiplerle hızlı müdahale ve doğru veri 
aktarımıyla kaliteli, hedefe yönelik veri girişi 
sağlanabilmiştir. 

YEDAŞ’ın 5 il merkezi ve 66 ilçe olmak üzere 
geniş bir coğrafyada verdiği elektrik dağıtım 
hizmetinde, tüm operasyonel birimlerin 
organizasyon planları güncellenerek kalite 
standartlarının artırılması hedeflenmiş ve 
mevcut kaynakların daha etkin bir kullanımı 
sağlanmıştır. Her bir bölgedeki iş yükü, envanter 
miktarı ve kullanıcı sayısı referans alınarak 
işletme bazlı iş yükü endeksleri oluşturulmuştur. 
Şirket’in 2021 yılı için ekip doluluk oranı %75 
olarak gerçekleşmiştir.

YEDAŞ’ın kesintisiz enerji hedefi doğrultusunda 
aydınlatmaya önemli düzeyde iş gücü önemli 
kaynağı ayırmaktadır. 2021 yılı içerisinde 
gerçekleşen aydınlatma arızalarının %80’i 
bir hafta içerisinde Şirket’in saha personeli 
tarafından onarılmıştır. Bu kapsamda 2021 yılı 
için 5 il geneli aydınlatma arızası giderme süresi 
ortalama 5 gün 15 saattir.

2021 yılında etkisini hissettirmeyi sürdüren 
COVID-19 salgınının, elektrik dağıtım alanında 
arıza onarım süreçlerini etkilememesi için gerekli 
önlemler alınmıştır. Bu kapsamda virüs bulaşma 
riskini azaltmak ve iş süreçleri üzerindeki 
olumsuz etkileri en aza indirgeyebilmek için;
• Sahada çalışan ekip personeli sabitlenerek 

aynı anda iki kişinin birbiriyle çalışması 
sağlanmış ve temas çevresi en aza 
indirgenmiştir.

•  Ortak kullanım alanları olan envanter ve 
araç gibi alanların düzenli olarak dezenfekte 
edilmesi sağlanmıştır.
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•  Vardiya değişim saatlerinde yapılan 
düzenlemelerin yanında vardiya değişimleri 
saatlerinde sosyal teması en aza indirecek 
uygulamalar hayata geçirilmiştir.

• Arıza onarım süreçlerinde çalışan ekip 
personelinin karantina sürecine girmeleri 
durumunda, arızaya müdahale süreçlerinde 
aksama olmaması için bakım onarım veya 
aydınlatma ekipleri arıza onarım süreçlerine 
dahil edilmiştir. 

 
Şebeke Analiz ve Raporlama Birimi
YEDAŞ, 2021 yılı itibarıyla EDVARS’a (Elektrik 
Dağıtım Veri Ambarı ve Raporlama Sistemi) 
geçişini tamamlamış olup böylelikle tedarik 
sürekliliğine dair tüm raporları EPDK ile ortak 
bir platformda takip edebilme imkanına 
kavuşmuştur. Her gün bir önceki güne 
ilişkin verilerin paylaşıldığı ve Şirket’in canlı 
sistemiyle entegre çalışan bu ortak platform 
üzerinden takip edilebilen raporlar arasında; 
Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, 
Uzun Süreli Kesinti Tazminat Raporu, TKSAYI 
TKSÜRE Tazminata Esas Raporu, Yıllık Kesinti 
Tazminat Raporu gibi tedarik sürekliliği ve 
tazminatlara ait birçok rapor yer almaktadır. 
EDVARS platformunun YEDAŞ web sistemiyle 
de koordineli bir işleyişi olup kullanıcılar, içinde 
bulunulan ayın bitişi itibarıyla Tablo-1, Tablo-3, 
Tablo-4, Tablo-5 kapsamındaki önceki aylara 
ait raporlara www.yedas.com adresinden 
ulaşabilmektedirler. 

YEDAŞ’ın Coğrafi Bilgi Sistemi ile Mobil İş Gücü 
Yönetimi Sistemi (SAP WFM) entegre edilmiş 
ve arıza bildirimleri mobil uygulama üzerinden 
2018 yılı Aralık ayı itibarıyla AG şebeke bağlantı 
modeli kullanılarak anlık olarak raporlanmaya 
başlamıştır. 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla ise 
kayıtların SAP PM’de tutularak WFM aracılığı ile 
saha iş gücü yönetimi portföyüne CBS sistemi 
üzerinde OSOS, SCADA ve CRM den beslenerek 
kesinti noktası tahminleme geliştirmesi devreye 
alınmıştır. Bu sayede operatörler tarafından 
saha ekipleri ilgili entegrasyonlar aracılığı ile 
yönlendirilmektedir. 2021 ve 2022 dönemlerinde 
ise uygulamanın sürdürülebilirliği ve verimliliği 
artırılmıştır.

Anlık oluşan elektrik arızalarında etkilenen 
müşteriler otomatik tespit edilerek arızanın 
tespitinden giderilmesine kadar her aşamada 
SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Tedarik sürekliliği kapsamında uzun süreli kesinti 
ve yıllık kesinti tazminatlarının sorgulanabilmesi 
ve ödeme sürecinin başlatılabilmesi amacıyla 
Şirket web sitesi (yedas.com) üzerinden 
kullanıcıların sorgulama yapabileceği “Tazminat 
Sorgulama” alanı Ağustos 2021 döneminde 
tasarlanmıştır. Tazminat için hak kazanan 
kullanıcılar bilgileri ile giriş yaptıktan sonra hak 
ettikleri tazminatlar için bu alandan başvuru 
yapabilmektedirler. Başvuru tarihinden itibaren 
5 iş günü içerisinde kullanıcıya tazminat ödemesi 
gerçekleştirilmektedir.

2021 yılında etkisini 
hissettirmeyi sürdüren 
COVID-19 salgınının, 
arıza onarım süreçlerini 
etkilememesi için 
önlemler alınmıştır.

Anlık oluşan elektrik 
arızalarında etkilenen 
müşteriler otomatik 
tespit edilerek 
arızanın tespitinden 
giderilmesine kadar 
her aşamada SMS 
ile bilgilendirme 
yapılmaktadır.
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Genel Aydınlatma

Park ve caddelerde 
kesintisiz aydınlatma
Genel aydınlatma alanında çalışmalarına devam eden YEDAŞ, 
kapsamda tesisatlardaki her saha çalışması belgelenmekte, tüm 
aydınlatmaların, ilgili mevzuat çerçevesinde tesis edilmesi için rutin 
denetimler yapılmaktadır.

Genel Aydınlatma 
Tesisatı Sayısı 

14.839

Devralınan Park, 
Bahçe ve Yürüyüş 
Yolu 

135

Toplam 14.839 genel 
aydınlatma tesisatının 
tamamına yakını 
uzaktan okunabilmekte 
olup; 2021 yılı itibarıyla 
%99’un üzerinde bir 
tahakkuk oranına 
sahiptir.

2021 yılında aydınlatma sisteminde kullanılan ve 
demontaj edilen armatürlerden, tekrar sisteme 
dahil edilmek üzere yedek parça tedarikinin 
sağlanabilmesi amaçlı geri dönüşüm atölyeleri 
oluşturulmuştur.

Raporlama dönemi sonu itibarıyla YEDAŞ’ın 
tamamı genel aydınlatma mevzuatı kapsamında 
olmak üzere abone sayıları aşağıda yer 
almaktadır:
•  Sinyalizasyon abone sayısı: 268
•  Park ve bahçe abone sayısı: 703
•  Cadde/sokak abone sayısı: 13.868
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Toplam 14.839 genel aydınlatma tesisatının 
tamamına yakını uzaktan okunabilmekte olup; 
2021 yılı itibarıyla %99’un üzerinde bir tahakkuk 
oranına sahiptir.

2021 yılında 5 adet sinyalizasyon, 135 adet park, 
bahçe ve yürüyüş yolu devir alınmıştır.

Yine faaliyet dönemi içerisinde, her bir 
aydınlatma tesisatının SEYT değerlerinin belli bir 
sapma oranı dahilinde belli periyotlarda takip 
edilebilmesi için süreç iyileştirmesi yapılmıştır. 
İyileştirme kapsamında, tüm aydınlatma 
tesisatlarındaki güç değişiklikleri günlük olarak 
izlenmekte, bu sayede ön tedbirler alınarak 
varsa aydınlatma arızasının giderilmesi yoluyla 
da hem olası müşteri şikayetleri hem de Şirket 
zararı önlenebilmektedir. Genel aydınlatma 
kapsamında olsa da ilgili belediyeler tarafında 
işletme ve bakımı yapılan park ve bahçe 
aboneleri düzenli kontrol edilmekte, olası 
envanter değişikliklerine bağlı güç sapmaları 
tespit edilmektedir.

Diğer taraftan tüm genel aydınlatma 
abonelerinde belli bir oranda gerçekleşen SEYT 
değer sapmalarının izlenmesi, bağlı olarak saha 
iş emri oluşturulması ve zamanında müdahale 
edilmesiyle, (arıza kaynaklı fazla tüketim ya da 
düşük tüketim) hem kamu kaynaklarının verimli 
kullanılması hem de olası Şirket zararının önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir.

Genel aydınlatma kapsamında bulunan 
tesisatlardaki her saha çalışması belgelenmekte, 
bu belgeler tek merkez kontrolünde dijital olarak 
arşivlenmektedir. Sahadaki tüm aydınlatmaların, 
ilgili mevzuat çerçevesinde tesis edilmesi için 
rutin denetimler yapılmaktadır.

Genel aydınlatma faturalama, envanter takip 
ve güncelleme, güç değişiklikleri, mevzuata 
uygunluk, dış denetim (TEDAŞ) ve iç denetim 
süreçleri ayrı bir bölüm tarafından takip 
edilmektedir. Bu çalışmalarla olası ceza 
risklerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Genel aydınlatma 
kapsamında bulunan 
tesisatlardaki her 
saha çalışması 
belgelenmekte, 
bu belgeler tek 
merkez kontrolünde 
dijital olarak 
arşivlenmektedir.
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Dağıtım Şebekesi Bakımı

Şebeke bakımında 
sürekliliğin önemi
Kaliteli ve kesintisiz hizmet ulaştırma vizyonu ile çalışmalarını 
sürdüren YEDAŞ, şebeke bakım faaliyetlerini gerçekleştirirken 
elektrik hatlarında arıza sayı ve sürelerinin azalması konusunda 
azami önem göstermektedir.

YEDAŞ Elektrik 
Hattı İyileştirme 
Proje Sayısı 
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Pandemi sürecinde, 
çalışanlarına hijyenik 
ve kontrollü bir ortam 
sağlayan YEDAŞ, 
TSE’nin COVID-19 
Güvenli Hizmet 
denetiminden başarıyla 
geçmiştir.

YEDAŞ’ın vizyonu kaliteli ve kesintisiz enerjiyi son 
tüketiciye kadar güvenli bir şekilde ulaştırmak 
olup bu kaliteyi sağlamanın en önemli yapı 
taşlarından bir diğeri de bakım faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesidir. Bakım yapılan şebekede 
enerji arzını sürekli olarak sağlamak büyük önem 
taşımaktadır. Şirket, elektrik hatlarında arıza sayı 
ve sürelerinin azalmasında kısa zamanda gözle 
görülebilir bir ivme kazandıran kritik öneme 
sahip olan bakım faaliyetlerini gerçekleştirerek 
kullanıcılarına sürdürülebilir ve kesintisiz bir 
enerji temin etmektedir.

2021 yılı içerisinde toplam envantere göre 
YEDAŞ şebekesindeki; YG/AG (Yüksek Gerilim/
Alçak Gerilim) havai hatlarının %39,3’üne, 
dağıtım merkezi/indirici merkez/kesici 
ölçü kabinlerinin %46’sına gözlem, tespit 
ve kapsamlı bakım çalışmaları yapılmıştır. 
Şirket, bakım çalışmalarını WFM-CBS-SAP/PM 
entegrasyonuyla sahada envanter bazlı veri 
işleyerek kayıt altına almaktadır. Böylelikle tüm 
şebeke haritası, ayrıntılarıyla birlikte analiz 
edebilecek seviyeye taşınmaktadır. Şebekede 
yapılan kapsamlı bakımlarla teknik birimlerde 
ilk bir aylık süre içerisinde, arıza istatistiklerinde 
%61 oranında iyileşme sağlanmıştır. 2021 yılı 
içerisinde ayrıca 1.600 km’ye yakın uzunlukta 
hat altı bitki örtüsü temizliği gerçekleştirilmiştir. 
Yine 2021 yılı içerisinde YG/AG hat kapsamlı 
bakımları ile %54,6; hat altı bitki örtüsü temizliği 
çalışmalarıyla teknik birimlerin arıza sayılarında 
%50 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, 
çalışanlarına hijyenik ve kontrollü bir 
ortam sağlayan YEDAŞ, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE)’nin COVID-19 Güvenli Hizmet 
denetiminden başarıyla geçerek TSE COVID-19 
Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan 
ilk elektrik dağıtım şirketi olmuştur. Pandemi 
sürecinde yapılan programla çalışanlar 2 

gruba ayrılmış ve bakım vardiyalarında 15’er 
dakika arayla mesai başlangıcı planı yapılarak 
çalışma alanlarında yoğunluk ve temasın önüne 
geçilmiştir.

2021 Yılında EPDK tarafından tarifeye bakım 
bütçesi tanımlanması ile birlikte 1. 2. 3. Seviye 
bakım çalışmaları için yeni bir organizasyon 
belirlenmiştir. 1. ve 2. seviyeden 39 MTL, 3. 
Seviyeden 68 MTL, Ağaç Kesim ve Dağıtım 
Merkezi Tadilatı kapsamında 5,2 MTL, toplamda 
112.6 MTL’lik ihale gerçekleştirilmiştir. Bakım 
planlarının arıza neden analizleri yapılarak 
hazırlanması doğrultusunda süreç iyileştirmeleri 
yapılmıştır. Plan kapsamında; bakım süreçlerinin 
daha efektif ve sonuç odaklı yürütülmesi adına 
Şirket sorumluluk alanı içerisindeki, 13 farklı 
lokasyonda 13 bakım mühendisi, 122 teknik 
personel ve 59 araç ile Bakım Yönetim Merkezleri 
kurulmuştur. Bakım çalışmalarıyla ilgili bütün 
süreçler bu merkezler üzerinden 13 kişilik insan 
kaynağıyla koordine edilmektedir.

2021 yılı 3. seviye planlı bakım kapsamında 68 
MTL’lik bütçeyle dağıtım şebekesinde can ve mal 
güvenliğini tehdit eden unsurları bertaraf etmek, 
kullanıcılara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak 
amacıyla Şirket’in elektrik hatlarında kritik önem 
arz eden noktaları iyileştirmek için 570 proje 
hayata geçirilmiştir. Projeler, saha etütlerinin 
ardından hazırlanırken elektrik hatları da daha 
sağlıklı ve problemsiz bir yol tasarlanarak 
oluşturulmaktadır.

2022 yılında da YEDAŞ, müşteri ile paydaş 
memnuniyetini en üst düzeyde tutacak şekilde 
kesinti sıklığı ve sürelerini en alt düzeye 
düşürme amacıyla faaliyetlerini şekillendirmeyi 
planlamaktadır. Şirket, toplamda 157 MTL’lik 
planlı bakım yatırımı yaparak şebekenin 
ekonomik ömrünü uzatırken abonelerinin enerji 
kesintisinden kaynaklı mağduriyetlerini en aza 
indirmeyi hedeflemektedir. 
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Kaliteli hizmetin en önemli 
yapı taşlarından biri de 
bakım faaliyetlerinin titizlikle 
gerçekleştirilmesidir.
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Çağrı Merkezi ve Müşteri Memnuniyeti

YEDAŞ, hizmetlerini koşulsuz müşteri 
memnuniyeti anlayışı temelinde yürütmekte ve 
verimlilik, kalite ve teknoloji kullanımı ekseninde 
sürekli yenileyerek geliştirmektedir. Şirket, 2021 
yılında da bu alandaki üstünlüğünü geliştirecek 
önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Tüm hizmet ve süreçlerini kapsayacak şekilde 
dijital dönüşümünü daha önce tamamlayan 
YEDAŞ, pandemi etkilerinin hissedilmeye 
devam ettiği 2021 yılında da 7/24 kesintisiz 
ve kaliteli iletişim ekseninde müşterileriyle 
iletişim kanallarını güçlendirmeye devam 
etmiştir. Pandemi nedeniyle tüketici hizmet 
talep değişkenlerini önceden görerek aksiyon 
ve iletişim planlarını bu alana yönelten Şirket, 
santral ve uygulamalar teknik altyapısının 
herhangi bir lokasyona bağlı kalmaksızın Çağrı 
Merkezi’nin tüm temsilcilerinin evlerinde hizmet 
verebilmelerini sağlamış, ayrıca yaşanabilecek 
lokal sorunların önüne geçmek için sektöründe 
ilk kez Yedek Lokasyon yapısını devreye almıştır.

YEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz iletişim odağıyla bu 
dönemde de yaptığı çalışmalarla tüketicileriyle 
fiziki temasını önleyerek, tüm tüketici bildirimlerini 
7/24 WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla iletmiş; 
ayrıca Webchat, Web Site, WeCall ve paydaşları ile 
ortak dijital platformlarda hizmetlerin altyapısında 
da 2021 yılı içinde birçok geliştirme yapmıştır.

2021 yılında Şirket bilgilendirme ve duyuru 
SMS ileti sayısı, genişleyen müşteri bilgileri 
doğrultusunda bir önceki yıla kıyasla 3 kat artmış 
ve 210 milyona yükselmiştir.

186 hattına ulaşması kritik olan tüketiciler 
(sanayiciler, sağlık raporlu tüketiciler, farklı kanal 
kullanımıyla şikayetlerde bulunmuş tüketiciler, 
tüm muhtarlar, vb.), VIP gruba tanımlanarak 
müşteri temsilcilerine daha hızlı erişebilmeleri 
sağlanmıştır.

YEDAŞ Çağrı Merkezi, paydaşlarıyla etkin ve 
çözüm odaklı iletişim prensibi doğrultusunda ve 
uzaktan çalışma modelinde önemli kazanımlar 
elde ettiği bir yılı geride bırakmıştır. Memnuniyet 
ölçüm araştırmalarında, operasyonların başarı 
puanı bir önceki yıla (2020: 68 puan) göre 5 puan 
artarak 73’e ulaşmıştır. 

Raporlama dönemi içerisinde müşteri 
bildirim sonuçlarının içerik ve kategori fark 
etmeksizin ücretsiz kanallarla müşterilerin 
bilgilendirilmelerine yönelik projeler kırılımlara 
ayrılarak kademeli olarak devreye alınmış 
olup 2022 yılında tüm proje fazlarının devreye 
alınması planlanmaktadır.

Muhtar, yeni abone, resmi şikayetçi, 
tekrarlayan aramalar, aboneliği sonlandıran 
müşteriler ve fiziki dilekçe verenlerin içinde 
yer aldığı birçok kitleye sesli, SMS ve IVR gibi 
kanallarla yapılan anketler, online tabanlı bir 
uygulamada bütünleşik hale getirilmiştir. Yine 
bu uygulama aracılığıyla tüm anket içerikleri 
kapsamında dönemi ve il-ilçe bazında analizleri 
sağlanabilmektedir.

2020 yılında 91 puan olarak ölçülen Çağrı 
Merkezi IVR (Sesli Yanıt Sistemi Robot) Anketi 
işlem memnuniyeti, 2021 yılında 3 puan iyileşme 
göstererek 94 puan olarak gerçekleşmiştir. 

Dönem içerisinde hizmet ağını genişletmek 
ve müşteri temasını kolaylaştırmak amacıyla 
hayata geçirilen YEDAŞ&N Kolay projesinin de 
etkisiyle YEDAŞ’a dilekçe yoluyla başvuruda 
bulunan tüketicilerin memnuniyet deneyimlerini 
ölçümlemek için sağlanan araştırmalarda bir 
önceki yıl elde edilen 71 puan, 2021 yılında 84 
puana yükselmiştir.

Koşulsuz müşteri 
memnuniyeti
Hizmetlerinin temelinde koşulsuz müşteri memnuniyeti olan YEDAŞ, 
2021 yılında da abonelerinin en kaliteli hizmeti alabilmesi verimliliği 
artırıcı, teknoloji kullanımına yönlendirici önemli çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. 

YEDAŞ Çağrı Merkezi, 
memnuniyet ölçüm 
araştırmalarında, 
operasyonların başarı 
puanı bir önceki yıla 
göre 5 puan artarak 
73’e ulaşmıştır.

210
Milyon 
Şirket Bilgilendirme 
ve Duyuru 
SMS Sayısı
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İşlem sonrası teşekkür alan Çağrı Merkezi 
temsilcilerine yönelik ödül programları devam 
ederken uzaktan çalışan haftanın en iyi sesi, ayın 
en iyi performansı ve en iyi sesi seçilmekte ve 
ev ortamında hayatlarını kolaylaştırılabilecek 
hediyeler verilerek çalışanlar kalite ve verimlilik 
doğrultusunda teşvik edilmektedirler. Ayrıca 
2020 yılında %76 olan Çağrı Merkezi kadın 
çalışan oranı, 2021 yılında %77 seviyesine 
yükselmiştir.

Yıl içerisinde yeni abonelerle güçlü ve etkin 
iletişim tesis edilmesi amacıyla kanal tanıtımı 
ve anket aramaları yapılmaya başlanmıştır. 
YEDAŞ, müşterilerinin kullanıcı deneyimlerini 
zenginleştirmek ve memnuniyetsizlik 
noktalarının tespiti adına tüketici anket sayısını 
bir önceki yıla göre 2 kat artırarak 300 bin adet 
anket gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan elde 
edilen çıktılar doğrultusunda aksiyon planları 
oluşturularak geliştirmeler yapılmıştır.

Ayrıca bir önceki yıl 76 puan olan bölge 
muhtarlarının memnuniyet seviyesinde, 2022 yılı 
içinde 7 puan iyileşme kaydedilmiş ve 83 puana 
ulaşılmıştır.

2021 faaliyet döneminde müşterileri 7/24 
YEDAŞ web sitesinin Canlı Destek (Webchat) 
uygulamasına yönlendirmek ve kanal bilinirliğini 
artırmak için Çağrı Merkezi tanıtımları 
gerçekleştirilmiştir.

YEDAŞ Çağrı Merkezi’ni gün içerisinde birden 
fazla arayan, cihaz sorunları nedeniyle erişim 
veya görüşme sağlayamayan müşterilerin 
sorunları, uzman müşteri temsilcileri tarafından 
incelenerek ilgililerden alınan sonuç raporları 
tüketicilere bildirilmeye başlanmıştır.

EPDK tarafından belirlenen KPI (anahtar 
performans göstergeleri) performansları 
kapsamında YEDAŞ Çağrı Merkezi 2020 yılında 
%97 olan cevaplama oranını 2021 yılında %98 
seviyesine ulaştırmıştır.

YEDAŞ 186, sektörde bir ilke daha imza 
atarak Sesli Yanıt Sistemi’nde (temsilciye 
bağlanmadan) ihbar alabilme özelliğini hayata 
geçirmiştir. Bunun yanı sıra IVR anons yapısında 
yaşanabilecek teknik herhangi sorunda otomatik 
statik IVR geçiş entegrasyonları yapılarak tüketici 
ulaşımlarında yaşanabilecek sorunlar tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. 

Dini ve milli bayramların IVR aracılığıyla 
kutlanmasına yönelik anons yönetimi, Çağrı 
Merkezi operasyonları kapsamında sağlanmaya 
başlanmış olup, müşterilerin IVR üzerinden 
enerji tasarrufu hakkında bilgilendirilmelerine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yürütülen projeyle Şirket sosyal medya 
kanallarına gelen bildirimlerin tek bir yapı 
içerisinde müşteri temsilcisinden bağımsız 
robotik karşılanması ve gelen bildirimlerin 
kategorize edilerek ilgili departmanlara iletilmesi 
planlanmaktadır.

Çağrı Merkezi Kadın 
Çalışan Oranı 

%77

EPDK tarafından 
belirlenen KPI 
performansları 
kapsamında YEDAŞ 
Çağrı Merkezi, 
cevaplama oranını 2021 
yılında %98 seviyesine 
ulaştırmıştır.
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YEDAŞ, kullanıcı deneyimlerini zenginleştirmek ve 
memnuniyetsizlik noktalarının tespiti için 300 bin 
müşteri ile anket gerçekleştirmiştir.

Çağrı Merkezi ve Müşteri Memnuniyeti

Bin 
Anket 
Gerçekleştirilen 
Müşteri Sayısı 

300

Müşterilere isteğe bağlı kanal kullanım kolaylığı 
sağlamaya yoğunlaşılan 2021 yılında dijital kanal 
kullanım oranı da %3’e yükselmiştir.

YEDAŞ Çağrı Merkezlerindeki kullanıcı hatalarını 
minimize edebilmek, gelişen ve değişen 
süreçlere adaptasyonu hızlandırabilmek adına 
Akıllı Ekran geliştirmelerini tamamlanarak 
müşteri memnuniyeti ve verimliliği artırılmıştır. 
Bu sayede;
•  Ekranların tekilleşmesi, 
•  Gelen çağrıyı tanıma,
•  Skill’ler arası hızlı geçiş ve adaptasyon,
•  Kullanıcıya bağlı hatalı işlemlerin %99 

oranında azaltılması, 
•  Eğitim sürelerinin %35 kısaltılmasıyla 

verimlilik, 
•  Yönlendirici ekranla performans artımı, 
•  Mail ortamında ilerleyen bildirimlerin 

platforma taşınması, 
•  Ekranlar arası ihtiyaç duyulan bilgilere hızlı 

erişim imkânı, 

•  Geliştirilen kategori ipuçlarıyla tüm Çağrı 
Merkezi çalışanlarının, anlık veya günler 
özelinde değişebilecek süreç bilgilerini 
eşzamanlı görüntüleme ve öğrenme imkânı, 

•  Görüşme sürelerinin kısalması, 
•  Çağrılardan daha fazla istatistiksel değere 

sahip veri çıkarabilme, 
•  Sosyal medya platformları ile entegrasyonun 

mümkün olması, 
•  SMS takibi ve izleme, 
•  Otomatize Outbound veri hazırlamanın 

mümkün olması, 
•  Tamamen Şirket’e özgü yapıyla istenilen 

değişiklikleri sağlayabilme, 
•  Düzenleyici kurumlar tarafından istenen 

değişikliklerin hızla yerine getirilmesi 
yeteneği, 

•  Dış kaynak gereksiniminin minimize edilmiş 
olması 

gibi çok sayıda avantaj elde edilmiştir.
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2022 hedefleri
YEDAŞ’ın tüm il santralleri ve Genel Müdürlük 
santral altyapılarının birleştirilmesi ve 
tek merkez üzerinden yönetilerek çalışan 
verimliliğinin optimize edilmesi ve maliyetlerin 
düşürülmesi hedefiyle Randevu Yönetim Sistem 
(RYS) platformu planı devam etmektedir.

Web sitesi gezinti haritaları sağlanarak eğilimler 
sonrası yayım yönetimleri değerlendirme 
çalışmaları başlatılacaktır. 186 sesli yanıt 
sistemi üzerinden müşteri temsilcisine 
bağlanmadan self servisler aracılığıyla 
işlem sonuçlarını alabilme ve yeni talep 
oluşturabilmeye yönelik altyapı çalışmaları 
devam etmektedir. Tamamlanmış tüketici 
bildirimlerinin sonuç bilgilendirmelerinin SMS 
aracılığıyla iletilebilmesine yönelik çalışmaları 
paralelinde Çağrı Merkezi ile görüntülü görüşme 
yapabilmeleri için altyapı hazırlıklarına da 
başlanmıştır.

Müşteri iletişimlerine gerek kalmadan bölgesel 
tüm gelişmelerden (hava muhalefeti, enerjide 
tasarrufu, genel ve yeni süreç tanıtımları, 

müşteri için fırsat veya avantaj haberleri, vb.) 
müşterilerin bilgilendirilmelerine yönelik robot 
proje çalışmaları sürmektedir.

Tüm müşteri ve tüketicilerin elektrik altyapı 
ve Şirket bilgilendirmeleri hakkında anlık 
bilgilere sesli ve yazılı kanallar dışında 7/24 
ulaşabilecekleri ve tüm YEDAŞ işlemlerini 
kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri Mobil 
Uygulama geliştirilmesine yönelik çalışmalar da 
sürmektedir.

2022 yılı dijital kanal kullanım oranının 
%5 düzeyine çıkarma için tanıtım planları 
oluşturulmuştur.

YEDAŞ yine önümüzdeki dönemde iletişim 
merkezleri kapsamında gelişen süreçler ve 
operasyonel kıyaslamalar kapsamında yeni 
ürün ve projeleriyle ulusal ve uluslararası IMI, 
Contact Center ve Stevie gibi prestijli ödül 
programlarına katılmayı ve başarılar elde etmeyi 
hedeflemektedir.

YEDAŞ, 2022 yılı dijital 
kanal kullanım oranının 
%5 düzeyine çıkarma 
için tanıtım planları 
oluşturmuştur.

Puan
Muhtarların 
Memnuniyet Seviyesi

83
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Sürdürülebilir Kalkınma İlke ve Hedefleri

Güzel bir 
gelecek için…
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan 
YEDAŞ, faaliyet gösterdiği her alanda sürdürülebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda hareket etmektedir.

Kağıt Atık 
Miktarını Azaltma 
Hedefi 

%5

İklim değişikliğiyle 
mücadele ve düşük 
karbonlu ekonomiye 
geçiş kapsamında 
gerekli çabayı 
göstermeyi taahhüt 
etmektedir. 

Sürdürülebilirlik Politikası
2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ni imzalayan YEDAŞ, Türkiye’de bu 
ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt 
eden ilk elektrik dağıtım şirketi olmuştur. Şirket, 
United Nations Global Compact üyesi olarak 
yolsuzlukla mücadele, insan hakları, iş gücü ve 
çevreyi ilgilendiren 10 ilkeyi tüm süreçlerinde 
gözeterek Sürdürülebilirlik Politikası’nı 
oluşturmuştur. 

YEDAŞ 2022 yılında, Birleşmiş Milletler (Global 
Compact) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun 
olarak hazırlayacağı Sürdürülebilirlik Raporu 
aracılığıyla 2021 dönemine ilişkin çevresel, 
sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik 
performansını tüm paydaşlarıyla paylaşmayı 
planlamaktadır.

YEDAŞ; 
•  Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve 

kapsayıcı kurumlar oluşturmayı, 
•  İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük 

karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında 
gerekli çabayı göstermeyi, 

•  Çevre kalitesinin korunması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde, 
bilimsel temellere dayalı olarak entegre 
yönetmeyi, 

•  Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimde, 
sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları 
yaygınlaştırılarak atık miktarının azaltılması 
adına tedbirler almayı, 

•  İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin 
sağlandığı ve çalışma haklarının sürekli 
geliştirildiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı; 
bu anlayışı yayarak çalışan, müşteri ve 
diğer tüm paydaşlarının sürdürülebilirlik 
konusunda bilinç ve farkındalığını artırmayı, 
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•  Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratırken 
anayasal bir hak olan sendikalaşma ve 
toplu sözleşme hakkına saygı duyarak bu 
hakkın kullanımının yaygınlaşmasına özen 
göstermeyi, 

•  İş stratejilerinin merkezine sürdürülebilirlik 
yaklaşımını koyarak müşterilerin ve diğer 
tüm paydaşların menfaatlerini gözeten orta-
uzun vadeli stratejiler benimsemeyi, 

•  Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız 
davranarak satın alma tedarik işlemlerini; 
ürünün niteliği ve hizmetin kalitesi gibi 
unsurları gözeterek yürütmeyi,

•  Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerini kurum 
kültürüyle uyumlu bir şekilde yürüterek her 
alanda tam entegrasyonu hedeflemeyi, 

•  Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, 
eşitlik dağılımını; sağlık ve eğitim, cinsiyet 
eşitliği, politik sorumluluk ile katılımı 
içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde 
gerçekleştirilmesini sağlamayı,

•  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri dahil olmak üzere sürdürülebilirlik 
yolunda sergilenen uluslararası girişimleri 
desteklemeyi 

taahhüt etmektedir.

İklim Politikası
YEDAŞ;
•  Net sıfır karbon emisyonu hedeflerine 

yönelik taahhütlerini başarılı bir şekilde 
yerine getirmek amacıyla, iklim eylemini 
hızlandıracak iklim politikaları geliştirmeyi,

•  Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen 
1,5°C hedefiyle uyumlu bir iklim politikası 
geliştirilmesini destekleyecek ve iklim 
eylemi üzerinde YEDAŞ olarak iklim eylemi 
süreçlerine yönelik katılımımızı azami 
seviyeye çıkarmayı 

taahhüt etmektedir.

2022 Sürdürülebilirlik Hedefleri
•  Oluşan kağıt atık miktarını bir önceki yıla 

göre %5 azaltmak, 
•  Oluşan pil atık miktarını bir önceki yıla göre 

%2 azaltmak,
• Elektrik enerji tüketimini bir önceki yıla göre 

%5 azaltmak,
•  Su tüketimini bir önceki yıla göre %5 

azaltmak,
•  Geçici atık deposu olmayan depolar için, 

tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarlarını 
belirleyerek, geçirimsiz betonlar üzerine 
tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması 
için ambarlarda yeterli büyüklükte ve sayıda 
atığın türüne ve niteliğine uygun yerler 
belirlenerek geçici atık deposu oluşturmak,

•  “Sıfır Atık Projesi “ne destek vererek, bu 
projeyle israfın önlenmesi, malzeme 
tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir 
nitelikli atıkları geri dönüşmek 
suretiyle doğal kaynaklarımızın Şirket 
çevre politikasına uygun olarak, tüm 
çalışanların ve toplumun çevre bilincinin 
geliştirilmesinde öncülük edecek şekilde 
hareket etmek

• Yönetim sistemleri belgelerinin sürekliliğini 
başarıyla devam ettirmek.

YEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık 
alanındaki inisiyatifleriyle de ülkemiz için 
ürettiği değeri artırmaya çalışmaktadır. Cinsiyet, 
etnik köken, yaş, cinsel yönelim, medeni 
durum, fiziksel yetenek, kişisel farklılıklar 
gibi nedenlere bağlı olarak ayrımcılığı ve 
dışlanmayı önlemek, fırsat eşitliğini her alanda 
sağlayabilmek ve kırılgan grupların haklarını 
savunmak için farkındalık faaliyetleri geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra görev gücü 
amacı doğrultusunda iş birlikleri oluşturmayı 
planlamaktadır.

YEDAŞ, her düzeyde 
etkili, hesap verebilir 
ve kapsayıcı kurumlar 
oluşturmayı taahhüt 
etmektedir. 

YEDAŞ, 2021 yılında 
hatıra ormanı 
oluşturmuştur.
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Sürdürülebilirlik Yönetimi 

Sürdürülebilir 
değer yaratmak
YEDAŞ, Kalite ve Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla uzun vadeli 
değer yaratma gücünü artıracaktır.

Kalite ve 
Sürdürülebilirlik 
Komitesi’nin 
görevlerinden biri 
de sürdürülebilirlik 
raporunun 
hazırlanmasına 
katkıda bulunmaktır. 

Kalite ve Sürdürülebilirlik Komitesi
YEDAŞ’ın uzun vadeli değer yaratma gücünü 
artırmak; ekonomik, çevresel ve sosyal unsurları 
karar mekanizmalarına ve tüm operasyonlarına 
entegre etmek amacıyla Yönetim Kurulu’na 
bağlı olarak faaliyet gösterecek Kalite ve 
Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Komite’nin görev ve sorumlulukları;
•  Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde 

ihtiyaç duyulan standartları tespit etmek,
•  Kurumsal sürdürülebilirlik amaçları 

kapsamında politikalar üretip bu 
politikaların Şirket süreçlerinde 
uygulanmasını takip etmek,

•  Sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına 
katkıda bulunmak,

•  Evrensel iş etiği ilkelerinin Şirket’te referans 
alınmasını ve uygulanmasını takip etmek,

•  Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenip 
uygulanmasını takip etmek,

•  Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde 
risklerin belirlemesini ve yönetilmesini takip 
etmek,

•  Stratejik planı hazırlayarak Şirket’in 
hedefleriyle yönetim modelinin kurulmasını 
sağlamak ve belli periyotlarla hedeflerin 
gözden geçirilmesini takip etmek,

•  İtibar Yönetimi sürecini olgunlaştırıp takip 
etmek,

•  Kurum içi girişimcilik, inovasyon, çevik 
yönetim modeli, kültürel dönüşüm, dijital 
dönüşüm ve karbon ayak izi yönetimi 
konularında ilham vermek,

•  Sosyal sorumluluk projelerini tespit edip 
uygulamakla ilgili birimlere katkı sunup 
gerçekleşmesini izlemektir.

Kalite ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 4 üyesi 
bulunmaktadır:
•  Komite Başkanı: YEDAŞ Yönetim Kurulu 

Üyesi Sn. Bilal ASLAN 
•  Komite Üyesi: YEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Sn. Kemal ÇOKŞEN
•  Komite Üyesi: YEDAŞ Genel Müdürü Sn. 

Hasan Yasir BORA
•  Komite Sekreteri: YEDAŞ Yönetim Sistemleri 

Şefi Sn. Elçin İNCEOĞLU
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EFQM 2020 Modeli ve Sürdürülebilirlik

Mükemmellik hedefli 
sürdürülebilirlik
YEDAŞ ve çalışanlarının çevreye, insana ve topluma karşı 
sorumluluklarına yer veren bir yol haritası çizilmiş ve 
sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmiştir.

Daha önce EFQM mükemmellik modelini ve 
toplam kalite yönetimi anlayışını, stratejik 
yönetim şekli olarak belirleyen, süreçlerine 
entegre ederek paydaş ağında yayılımını 
sağlayan YEDAŞ, 2021 yılında “Kalite, Liderlik, 
Sürdürülebilirlik ve Mükemmellik” anlayışı 
doğrultusunda Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile 
üyeliğini yenilemiştir. 

Şirket, KalDer danışmanlığıyla 25 kişilik 
ekibiyle 3 ay süren bir Öz Değerlendirme 
çalışması gerçekleştirmiştir. Öz Değerlendirme 
sonuçlarının yöneticilerin katıldığı toplantıda 
duyurulmasının ardından ikinci aşama olan dış 
değerlendirme süreci başlatılmıştır. Önümüzdeki 
dönemde dış değerlendirme süreci kapsamında 
oluşturulan Öz Değerlendirme Raporu’nun 
çıktıları analiz edilecek ve Şirket’in iyileştirilmeye 
açık yönlerine ilişkin proje çalışmaları 
yürütülecektir. Eylül 2022’de ise mükemmellik 
ödülü denetimi gerçekleştirilecektir.

Ekip çalışmaları kapsamında ise strateji 
planlamalarına öncelik verilmiş, YEDAŞ’ın 
vizyon ve misyonu gözden geçirilerek, misyonu 
yenilenmiştir. Yine EFQM modeli kapsamında 
SWOT analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Analiz doğrultusunda 2022-2025 Stratejik Plan 
güncelleme çalışmalarının bir parçası olarak 
Şirket ve çalışanlarının çevreye, insana ve 
topluma karşı sorumluluklarına yer veren bir 
yol haritası çizilmiş ve sürdürülebilirlik hedefleri 
belirlenmiştir. 

YEDAŞ, KalDer 
danışmanlığıyla 
25 kişilik ekibiyle 
3 ay süren bir Öz 
Değerlendirme 
çalışması 
gerçekleştirmiştir.
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İnsan Kaynakları

Yeni nesil enerji 
şirketi vizyonu
YEDAŞ’ın İnsan Kaynakları Politikaları hedeflerinin ilk sırasında, 
yenilikçi, müşteri odaklı ve kesintisiz hizmet anlayışını ön planda 
tutan bir kurum kültürü oluşturmak ve sürekli geliştirmek vardır.

YEDAŞ Çalışan 
Sayısı 

489

YEDAŞ, dijital 
dönüşümü sağlayarak, 
çalışan odaklı ve 
etkin İK süreçleri ve 
uygulamalarıyla değer 
yaratmaktadır. 

YEDAŞ’ta İnsan Kaynakları Politikaları, 
vizyonumuz doğrultusunda Şirket’in sektöre yön 
veren yeni nesil bir enerji şirketi olma vizyonunu 
sürdürülebilir kılmak üzere tasarlanmaktadır. Bu 
doğrultuda Şirket’in hedefi;
•  Yenilikçi, müşteri odaklı ve kesintisiz hizmet 

anlayışını ön planda tutan bir kurum kültürü 
oluşturmak ve sürekli geliştirmek,

•  En iyi yetenekleri çekmek, elde tutmak 
ve tüm çalışanların yaşam boyu gelişim 
felsefesiyle kişisel gelişimine destek olmak,

•  Dijital dönüşümü sağlayarak, çalışan odaklı 
ve etkin İK süreçleri ve uygulamalarıyla değer 
yaratmak, 

•  Tüm dünyadaki çağdaş İK uygulamalarını 
takip ederek Şirket’te hayata geçirilmesini 
sağlamaktır.

İşe alım, performans ve yetenek yönetimi, 
ücret/yan haklar
YEDAŞ; değişime, gelişime ve teknolojiye açık, 
başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve 
takım ruhuna inanan, yaratıcı, katılımcı, etik ve 
değer odaklı, aidiyet duygusu ile hareket eden, 
aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı 
yüksek çalışanlardan oluşmaktadır. YEDAŞ 
enerjisini çalışanlarından almaktadır ve en 
değerli kaynağının “insan kaynağı” olduğuna 
inanmaktadır.

YEDAŞ’ta işe alımlar, Şirket’in işgücü planına 
uygun olarak yetkinlik bazlı mülakatlar ve diğer 
değerlendirme araçlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ücret ve yan haklar yönetimi, Şirket 
prosedürlerine uygun bir şekilde piyasa verileri 
takip edilerek sürdürülmektedir. Korn Ferry 
Hay Group ile birlikte yapılan kademe çalışması 
sonrasında sektördeki benzer pozisyonların 
kademe ve ücretleriyle kıyaslamalar yapılarak 
2021 yılında çalışanların ücretleri büyük oranda 
ilgili ücret bantlarına taşınmıştır. 
 

YEDAŞ İnsan Kaynakları Departmanı’nın 2020 
yılında başlayan dijital dönüşümü 2021 yılında 
da devam etmiştir. Kullanıcı dostu ekranları 
ve mobil özelliğiyle günümüz ihtiyaçlarını 
karşılayan en iyi uygulamalar arasında gösterilen 
SAP SuccessFactors platformu üzerinden 
yönetilen Hedef Bazlı Performans Yönetim 
Sistemi geliştirilerek Yetenek Yönetimi Projesi 
kapsamında belirlenen yetkinlikler sisteme 
eklenmiş ve yeni uygulama çerçevesinde Hedef 
ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sistemi’ne 
geçilmiştir. 

Çalışan deneyiminin kolaylaştırılması amacıyla 
İnsan Kaynakları Departmanı’nın Dijital 
Dönüşümü çerçevesinde hayata geçirilen 
İşe Alım ve Performans Yönetim Sistemi için 
SuccessFactors platformu ve çalışanların 
özellikle özlük işlerini ilgilendiren izin yönetimi, 
maaş bordrosu, organizasyonel değişikliklerin 
takibi, resmi yazı ve belgeler için SAP Fiori 
Platformu’nun tek bir platform altına taşınmasını 
ele alan Employee Center Projesi başlatılmıştır. 

Eğitim
YEDAŞ’ta eğitim ihtiyaçları her yıl analiz 
edilmekte; çalışanlara mesleki, teknik ve gelişim 
amaçlı eğitimler verilmektedir.

2021 yılında Şirket çalışanlarının gelişim 
ihtiyaçları doğrultusunda kişi başı 17 saat 
eğitim gerçekleştirilmiş, eğitim planında yer 
alan eğitimler %90 oranında tamamlanmıştır. 
2021 yılında pandeminin etkisi sürerken online 
eğitimlere devam edilmiş, kişisel gelişim, dijital 
dönüşüm ve inovasyon, bilgi teknolojileri, bilgi 
güvenliği, elektrik dağıtım teknolojileri, elektrik 
dağıtım teknik bilgilendirme, mevzuat ve hukuk, 
liderlik konu başlıklarında eğitimler verilmiştir.
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YEDAŞ’ta eğitim ihtiyaçları 
her yıl analiz edilmekte; 
çalışanlara mesleki, teknik 
ve gelişim amaçlı eğitimler 
verilmektedir.
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Great Place to Work® tarafından tüm YEDAŞ çalışanlarına 
memnuniyet anketi düzenlenmiş ve %88 gibi üst düzey bir katılımla 
çalışan deneyimi ölçümlenmiştir.

Ayrıca Yetenek Yönetimi Projesi kapsamında 
tüm çalışanlara envanter düzenlenerek Şirket 
genelinde yetenek ölçümü yapılmıştır. Gelişim 
alanları belirlenen çalışanlara ihtiyaca yönelik 
projeler geliştirilerek yeteneklerini geliştirme 
olanağı sunulmuştur. Bu doğrultuda ayrıca 
“Enerjinin Liderleri” projesi hayata geçirilmiş. 
Proje kapsamında ortak liderlik kültürü 
yaratmak amacıyla Şef ve üzeri yönetici 
kadrosuna “SLII Deneyimi (Durumsal Liderlik 
Eğitimi), Yalın 6 Sigma Liderlik Eğitimleri, 
EFQM Odaklı Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 
Liderlik Eğitimleri, İzgören Akademi Liderlik 
ve Kişisel Gelişim, Performansta Liderlik” gibi 
eğitimler verilmiştir. “Etkili Liderlik (Frank 
Covey Yaklaşımı), Performans Yönetimi ve 
Geri Bildirim, Temel İş Kanunu ve Disiplin 
Süreçleri, Bütçe Planlama, Agile Proje Yönetimi, 
Mülakat Teknikleri Eğitimi” başlıkları da 
proje kapsamında belirlenen 2022 içerisinde 
düzenlenmesi planlanan eğitimlerdir.

2021 yılında ELDER iş birliğiyle YEDAŞ’ın hem 
teknik eğitim sahasının yeterliliği hem de iş 
gücü yönetimi ve operasyonel gelişim kabiliyeti 
artırılmış, mesleki yeterlilikler ve mevcut teknik 
personelin değerlendirmeleri ulusal meslek 
standartlarına göre tamamlanmıştır.

2020 yılında yapılan operasyonel eğitim ihtiyaç 
analizleri doğrultusunda sahada uygulamalı 
eğitim saatleri artırılmıştır. İşaretçi ve Sapancı, 
Ağaç Kesme ve Boylama, Kaynakçılık, YG 
Kablo Aksesuarları ve Montajcısı, Temel Seviye 
Röle Kullanıcı Eğitimleri, Röle Koordinasyon, 
YG Manevra Operasyonları, AG Manevra 
Operasyonları, YG ve AG Dağıtım Şebekesi 
Topolojisi-Yer Altı Şebekesi Arıza Arama-Havai 
Hat Şebekesi Arıza Arama, Sokak Aydınlatma 
Sistemleri, Havai Hat Şebeke Çalışmaları-Hat 
İşçiliği, Transformatör ve Zati Korumalar, YG ve 
AG Şebekelerde Koruma Sistemleri, Dağıtım 
Tesislerinde Güvenli Çalışma, Tesis Kabulleri 
ve Mevzuat, Şebeke Malzeme Bilgisi ve Doğru 
Malzeme Seçimi gibi 18 farklı konu başlığında 
27.018 saat operasyonel eğitim verilmiştir. 

Şirket’in mühendislerle tekniker ve teknisyen 
pozisyonlarındaki tüm saha çalışanları için farklı 
ağırlık ve içeriklerde, içeriklerin birbirini takip 
edecek düzende ilerlediği bir eğitim programı 
düzenlenmiştir. Katılımın zorunlu olduğu ve 5 
faz eğitime katılan ve başarılı olan çalışanların 
mezun olma hakkı elde edeceği programın ilk 
2 fazı 2021 yılı içinde yapılmış, 111 mühendis ve 
77 arıza onarım ve bakım personeli ilk iki fazda 
başarılı olmuştur. Başarılı olan personel 2022 yılı 
içinde devam edecek diğer faz eğitimlerine de 
davet edilecektir.

Çalışan memnuniyeti
Değişen dünya koşulları, pandemi gibi 
global düzeyde seyreden sorunlar karşısında 
işverenlerin en büyük gücü istihdam kaynağı 
olan çalışanlar olmuştur. 2021 yılında YEDAŞ, 
gücünü aldığı çalışanlarının memnuniyetine 
yönelik oluşturacağı planları belirlemek için 97 
ülkede 10 binin üzerinde şirkette uygulanan, 
dünyanın en prestijli çalışan deneyimi anketini 
yapan “Great Place to Work® Enstitüsü” ile iş 
birliği yapmıştır. Great Place to Work® tarafından 
tüm Şirket çalışanlarına memnuniyet anketi 
düzenlenmiş ve %88 gibi üst düzey bir katılımla 
çalışan deneyimi ölçümlenmiştir. 

Anketin ardından sonuçlar tüm çalışanlarla 
paylaşılmış ve memnuniyetsizliğe zemin 
oluşturan başlıkların kök neden analizini 
yaparak hayata geçirilecek aksiyonları 
belirleyecek olan Çalışan Meclisi’nin üyeleri 
belirlenmiştir. YEDAŞ her noktada olduğu gibi 
çalışan memnuniyetinde de çalışanlarını en 
büyük paydaşı benimsemiş, üyelerinin tamamı 
gönüllü çalışanlardan oluşan Çalışan Meclisi ile 
2021 memnuniyet yolculuğundaki ilk adımını 
atmıştır.

İnsan Kaynakları

Saat
Verilen 
Operasyonel 
Eğitim  

27.018
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YEDAŞ’ta 111 kadın 
çalışan, 378 erkek 
çalışan görev 
yapmaktadır. 

Çalışanların Yaşa Göre Dağılımı Çalışan Sayısı 

18-25 Yaş Arası 30 

26-35 Yaş Arası 246 

36-45 Yaş Arası 179 

46-64 Yaş Arası  34 

Toplam 489

Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı  Çalışan Sayısı 

Doktora 4

Yüksek Lisans  41

Lisans 255

Meslek Yüksekokulu  93

Meslek Lisesi  68

Lise 23

Ortaokul 4

İlkokul 1

Toplam 489

Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı  Çalışan Sayısı 

Kadın  111

Erkek  378

Toplam 489
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İş Sağlığı ve Güvenliği

Güvenli ve sağlıklı 
çalışma ortamı
YEDAŞ, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına 
sahip olması için kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hareket 
etmektedir.

Bin Saat
2021 Yılında 
Verilen İSG Eğitimi 

22

YEDAŞ’ta “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları” her 
ay toplanarak, mevcut 
durumu ve alınması 
gereken tüm İSG 
tedbirlerini görüşmek 
üzere toplantılar 
yapmaktadır.

YEDAŞ; 
•  Çalışanlarının sağlını korumak ve güvenli 

bir şekilde çalışmalarını sağlamak, tüm 
paydaşlarıyla olası iş kazalarını ve bunların 
etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda 
iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve 
kaliteyi sağlayabilmek için tüm kanun ve 
yönetmeliklere uygun hareket etmeyi, 

•  Düzenleyeceği eğitim programları ile 
çalışanlarının bu sistem içerisindeki 
yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını 
sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin 
gelişmesine katkıda bulunmayı,

•  Çalışanlarının da katılımıyla olası riskleri 
ortadan kaldırmak ve bu çerçevede tüm 
çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş 
ortamı sağlamayı,

•  Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sisteminin 
sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç 
doğrultusunda İSG’yi ön planda tutmayı

taahhüt etmektedir.

YEDAŞ’ta 2021 yılında, tüm çalışanları 
kapsayacak şekilde toplam 22.000 saat 
İSG eğitimi, ilgili kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde düzenlenmiştir. Sahada çalışan 
personele uygulamalı mesleki eğitimler, 
yüksekte çalışma eğitimleri YEDAŞ eğitim 
merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. 

Şirket bünyesindeki her iş yeri için ilgili kanun 
ve yönetmelikler doğrultusunda “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları” her ay toplanarak, mevcut 
durumu ve alınması gereken tüm İSG tedbirlerini 
görüşmek üzere toplantılar yapmaktadır. Ayrıca 
her ilçe işletmelerin taleplerini, önerilerini ve 
illerde alınan kararları çalışanlara duyurmak için 
toplantılar düzenlenmektedir.
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Şirket bünyesindeki her iş yeri için “Yıllık Eğitim 
ve Çalışma Planları” ve “Yıllık Değerlendirme 
Raporları” hazırlanmaktadır. Şirket ve çözüm 
ortakları bünyesinde çalışanların faaliyetlerinde 
İSG kurallarına uyup uymadığı sahada 
habersiz denetlemelerle takip edilmektedir. 
Denetim esnasında görülen uygunsuzluklar 
fotoğraflanmakta, giderilmesi için yöntem ve 
şekiller belirlenmekte, çalışanlara uygulanacak 
yaptırımlar ve ödüller belirlenmekte ve 
uygulanması sağlanmaktadır. Aynı şekilde 
yapılan tüm çalışmaları kapsayacak “Risk 
Değerlendirme Raporu” Şirket bünyesindeki 
her iş yeri için, ilgili kanun ve yönetmelikler 
gereğince hazırlanmış olup, değişen şartlara 
göre revize edilmektedir.

“Acil Durum Planları” hazırlanarak acil durum 
ekiplerinin oluşturulması ve hareket tarzının 
belirlenmesi çalışmaları yürütülmekte, yangınla 
mücadele ve tahliye tatbikatları yapılmaktadır. 
YEDAŞ’ta yaşanan iş kazalarının analizleri ve 
istatistikleri tutulmakta, değerlendirilmekte 
ve düzeltici önleyici faaliyet açılarak kazaların 
tekrarlanması önlenmektedir. 

Çalışanlara İSG kültürünü aşılamak ve konu 
hakkında farkındalık oluşturmak için toolbox, 
İSG bilgilendirme panosu, kazasız gün sayısı 
panosunun takibi yapılmaktadır. Ayrıca 
Şirket yöneticileri gerçekleştirdikleri İSG saha 
denetimleri ve iş yeri ziyaretleri aracılığıyla saha 
çalışanlarıyla buluşmaktadırlar. İller arası çapraz 
saha denetlemeleri gerçekleştirilmekte, farklı 
bakış açıları kullanılmakta ve coğrafi yapılar 
göz önüne alınarak iyileştirmeler yapılmaktadır. 
Yöneticilere de yüksekte çalışma eğitimi 
verilmekte ve saha denetimlerinde nelere dikkat 
etmeleri gerektiği anlatılmaktadır.

Yıl içerisinde, Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım 
eğitim merkezi kurulmuştur. Eğitimler planlı 
şekilde sürdürülmekte olup tüm çalışanların 
sertifikalı ilkyardımcı olmaları planlanmaktadır.
Ayrıca, düzenli aralıklarla iş yeri hekimi 
tarafından çalışanların sağlık kontrolleri 
yapılmaktadır.

Çalışanların aileleri ziyaret edilerek, YEDAŞ’ın 
ne kadar büyük bir aile olduğu anlatılmakta 
ve eş ve çocuklarda da iş güvenliği bilincinin 
oluşturulması sağlanmaktadır. 

Her alanda teknolojiyi yakından takip eden 
YEDAŞ, İSG alanında da sektörde öncü 
uygulamalar hayata geçirmektedir. Bu 
bağlamda 2021 yılında, sanal gerçeklik (VR) 
çalışmalarında arka maruz kalma ve enerjiye 
kapılarak yüksekten düşme kaza simülasyonları 
hazırlanmış olup, çalışanların hangi durumlarda 

kaza yaşayacaklarını ve nasıl sonuçlanacağını 
deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanmaktadır. 
Ayrıca eğitim kurumlarında öğrencilerle 
buluşularak İSG kültürünün oluşması için VR 
sanal gerçeklik uygulaması yapılmaktadır.

COVID-19 döneminde alınan aksiyonlar
YEDAŞ, pandemi döneminde 2021 yılında 
da virüs yayılım etkisini azaltmak için, alınan 
önlemler 4 başlık altında sınıflandırılmıştır.
•  Genel Önlemler
•  Bilgilendirme
•  Organizasyonel Önlemler
•  Dezenfekte Önlemleri

YEDAŞ, koronavirüs ile ilgili karşılaşılabilecek 
acil durumları belirleyerek, personel güvenliği 
ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla 
Acil Durum Planı Hazırlamıştır. Salgın hastalığın 
yaratabileceği tehlikelere karşı risk analizleri 
yapılmıştır.

Genel Müdürlük ve illerdeki tüm asansörler 
kullanıma kapatılmıştır. Korunma kapsamında 
dikkat edilmesi gereken davranış kuralları tüm 
personele e-posta, afiş ve WhatsApp aracılığıyla 
duyurulmuş ve duyurulmaya devam etmektedir.

YEDAŞ’ta zorunlu olmadığı sürece toplantılar 
video konferansla yapılmaya devam etmektedir. 
İSG eğitimleri EDAŞ Online üzerinden 
yapılmaktadır. 

60 yaş üstü olanlar, kronik rahatsızlığı 
bulunanlar, gebe, emziren personel, vb. 
dezavantajlı gruplara izin verilmiştir. Ofis 
çalışanlarının evden çalışması sağlanarak, 
dönüşümlü çalışma sistemine geçilmiştir.

Tesis yatırım kapsamında faaliyet yürütecek 
yüklenici firmaların ait şantiye yerleşkesinde 
gerekli tedbirlerin alması; çalışanlarının HES 
Kodu takibini yapması ve günlük olarak YEDAŞ’a 
raporlaması sağlanmıştır.

Tüketici hizmetleri merkezlerinde yoğunluğu 
önlemek amacıyla, tüketiciler sırayla ve 
HES Kodu sorgulaması yapılarak içeri 
alınmaktadır. Tüm tüketicilerin binaya giriş 
öncesinde ateşleri ölçülmekte ve girişlerde el 
dezenfektanı bulunmaktadır. Tüm tüketicilerin 
hizmet merkezlerine girişleri öncesinde 
ateşleri ölçülmekte ve girişte yer alan 
dezenfektanla elleri dezenfekte edilmektedir. 
Teker teker bina içerisine girişlerine izin 
verilen tüketicilerden ateşi 37,5 üzeri olanlar 
hastaneye yönlendirilmektedirler. Merkezlere 
iş haricinde, personelin özel ziyaretçileri kabul 
edilmemektedir.

Lisans Mezunu 
Çalışan Sayısı

255

YEDAŞ bünyesindeki her 
iş yeri için “Yıllık Eğitim 
ve Çalışma Planları” ve 
“Yıllık Değerlendirme 
Raporları” 
hazırlanmaktadır.
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Hedef iş güvenliği 
bilincini oluşturmak
İSG kültürünü aşılamak ve konu hakkında farkındalık oluşturmak 
için çalışanlar ve üniversite öğrencileriyle etkinlikler yapılmaktadır. 
Bu etkinliklerde katılımcılara VR sanal gerçeklik uygulaması ile 
yüksekte çalışma deneyimi yaşatılmaktadır.  

26-35 Yaş Arası 
Çalışan Sayısı 

246

YEDAŞ, koronavirüs ile 
ilgili karşılaşılabilecek 
acil durumları 
belirleyerek, 
personel güvenliği ve 
hizmet sürekliliğini 
sağlayabilmek 
amacıyla Acil Durum 
Planı hazırlamıştır. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 
pandemisinde YEDAŞ, tüm işletmelerinde ve 
hizmet araçlarında düzenli olarak temizlik 
ve dezenfeksiyon işlemleri yapmıştır. Tüm 
hizmet noktalarına ve araçlara dezenfektanlar 
ve maskeler konumlandırılarak personelin 
bunları kullanması sağlanmıştır. Pandeminin 
başında karantina bölgelerine müdahale edecek 
personel için özel tulumlar, N95 maskeler ve 
koruyucu gözlüklerin kullanımı sağlanmıştır. 
Şirket genelinde kullanılan ısıtma/soğutma 
sistemlerinin filtre temizliği ve dezenfeksiyonu 
periyodik olarak yapılmıştır. Tüm işletmelerde 
sosyal mesafenin korunması için bariyerler 
ve emniyet şeritleri vasıtasıyla önlem alınmış, 
bilgilendirme ve uyarı afişleri asılmıştır. Hastalık 
belirtisi gösteren veya temaslı olan personel 
hızlıca izole edilerek PCR testi yapılması 
sağlanmış ve takipleri gerçekleştirilmiştir. 
Microsoft Teams uygulaması üzerinden 
personele sürekli olarak COVID-19 korunma 
yolları ve yapılması gerekenler hakkında 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca tüm bu 
uygulamalar sonucunda “COVID-19 Güvenli 
İşyeri Sertifikası” alınmıştır.

İSG kültürünü aşılamak ve konu hakkında 
farkındalık oluşturmak için çalışanlar 
ve üniversite öğrencileriyle etkinlikler 
yapılmaktadır. Bu etkinliklerde katılımcılara VR 
sanal gerçeklik uygulaması ile yüksekte çalışma 
deneyimi yaşatılmaktadır. Çalışanlara ve çözüm 
ortağı firma personeline eğitim merkezlerinde 
uygulamalı yüksekte çalışma ve işbaşı eğitimleri 
verilmektedir. Tüm acil müdahale gerektiren 
durumlara personelin hazırlıklı olabilmesi için 
ilk yardım eğitim merkezinde sürekli olarak 
uygulamalı eğitimler düzenlenmektedir.

2022 hedefleri
YEDAŞ 2022 yılında;
• Potansiyel riskleri önceden belirlemek ve 

proses, hizmet ve faaliyetlerde operasyonel 
güvenliği sağlamak suretiyle 2022 yılında 
ölümlü iş kazalarını sıfırlamayı, 

•  2021 yılında yapılan saha denetim sayısını 
2022 yılında %20 oranında artırmayı,

•  İlk yardımcı sertifikalı çalışan sayısını %20 
oranında artırmayı,

•  Çalışanların hata payını azaltmak ve 
bilgilerini güncellemek amacıyla yıl 
içerisinde çalışanlara en az 16 saatlik iş 
güvenliği eğitimi verilmesini,

•  Aralık 2022 tarihine kadar olabilecek 
acil durumlar için gerekli planlamanın 
sağlanması ve en az 1 adet tatbikat 
yapılmasını,

•  Bölge müdürlüklerinde yılda en az bir kez, 
Genel Müdürlük’te ise en az üç yılda bir kez 
sağlık kontrolü yapılmasını,

•  Ekip ruhu bilincini geliştirmek ve iş kazalarını 
en aza indirmek amacıyla çözüm ortağı 
firma çalışanlarına 10.000 adam*saat 
mesleki, yüksekte çalışma ve iş başı 
eğitimleri verilmesini hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
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YEDAŞ, bilgileri güncellemek 
amacıyla yıl içerisinde çalışan 
başına en az 16 saatlik iş 
güvenliği eğitimi verilmesini 
planlamaktadır.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilir sosyal 
sorumluluk 
Sosyal sorumluluk ve iletişim faaliyetlerine önem veren YEDAŞ, her 
fırsatta ve her koşulda bu alandaki stratejilerini geliştirmek için çaba 
göstermektedir.

Bin
YEDAŞ 
Çalışanlarının 
Diktiği Fidan Sayısı 

10

Hizmet binalarındaki 
birimlerin masa 
altındaki çöp kovalarını 
kaldıran YEDAŞ, kat 
görevlisi çalışanlarına 
yönelik eğitim 
düzenlemiştir.

KURUMSAL İLETİŞİM

YEDAŞ’ın iş süreçlerinin temelini oluşturacak 
mekanizmalardan biri olan Kurumsal İletişim 
Birimi, YEDAŞ’ın vizyon, misyon ve değerlerini 
benimseyerek, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde 
şirketin temel değerlerini ön planda tutmaktadır. 
Şirket’in başarı yolculuğunda özverili 
çalışmalarıyla başarısına katkı sağlayarak 
öncülük ettiği kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri, basın faaliyetleri, kurum dışı iletişim ile 
YEDAŞ’ın kurumsal imajını oluşturmaktadır. 

İletişim faaliyetlerine büyük önem veren 
YEDAŞ, her fırsatta ve her koşulda bu 
alandaki stratejilerini geliştirmek için çaba 
göstermektedir. Şirket, sürdürülebilir sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra yenilikçi 
projeleri de içeren iletişim stratejisiyle 2022 
yılında da tüm paydaşlarına ve müşterilerine 
yönelik değer odaklı faaliyetlerine devam 
edecektir.

SOSYAL SORUMLULUK

Çevre

Sıfır Atık Belgesi’ni Alan İlk Dağıtım Şirketi
“Sıfır Atık Projesi” kapsamında, Samsun, Ordu, 
Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki hizmet 
binalarında atıkları türlerine göre ayıran 
ünitelerle geri dönüşüme kazandıran, ayrıca 
sorumluluk sahasında bulunan 5 ilde “kaliteli ve 
kesintisiz” elektrik dağıtım hizmeti sunarak bu 
yönde çalışmalarını başarıyla sürdüren YEDAŞ, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık 
Belgesi”ni almaya hak kazanmıştır.

Hizmet binalarındaki birimlerin masa altındaki 
çöp kovalarını kaldıran YEDAŞ, ayrıca yine 
Sıfır Atık Projesi kapsamında kat görevlisi 
çalışanlarına yönelik eğitim düzenlemiştir. 
Genel Müdürlük ve il müdürlüklerine atık 
toplama kumbaraları yerleştiren Şirket, 5 farklı 
kategoride, atık toplama kapasitesine sahip iç 
mekân biriktirme ekipmanları da yerleştirmiştir. 
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Depolarda ayrıca, toplanan atıkların türlerine 
göre ayrı olarak depolanabilmesi ve kayıt altına 
alınabilmesi amacıyla tehlikesiz ve tehlikeli atık 
geçici depolama alanı oluşturulmuştur.

YEDAŞ Geleceğe Nefes Oluyor
YEDAŞ, doğal yaşama ve çevreye verdiği önemi 
Çorum’da oluşturduğu hatıra ormanıyla bir kez 
daha ortaya koymuştur. “Geleceğe Nefes” adı 
altında düzenlenen etkinlikte Şirket çalışanları 
10 bin fidanı toprakla buluşturmuştur. 

Enerji Verimliliği Farkındalık Eğitimleri
YEDAŞ, enerji tasarrufu bilincinin oluşması 
için “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında 
ilkokul öğrencilerine eğitimler vermektedir. 
Pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan bu 
eğitimlere önümüzdeki dönemde devam 
edilmesi planlanmaktadır. Yine Şirket içerisinde 
çalışanlara yönelik “Enerji Verimliliği ve Enerji 
Kullanımının Çevresel Etkileri” konulu seminer 
düzenlenmiştir. 

Hasat Projesi
Ülkemizde enerji verimliliğinin sağlanması 
ve ölçülebilirliği amacıyla Hasat Projesi 
yapılmaktadır. YEDAŞ, proje kapsamında 
trafolardan LED armatürlere, LED armatürlerden 
dağıtım üretim santrallerine kadar şebeke 
analizleri gerçekleştirmektedir.

Eğitim

Samsun Okuma Vakti Projesine Destek
YEDAŞ, Samsun Valiliği’nce başlatılan “Samsun 
Okuma Vakti” başlığı altındaki kitap okuma 
seferberliği hamlesine tam destek vermiş, İlkadım 
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu’na kütüphane 
bağışında bulunmuştur.

Üniversite Öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında toplumda 
yaygın farkındalık oluşturma çalışmalarını 
sürdüren YEDAŞ, Sinop Üniversitesi’ni ziyaret 
ederek bu alandaki tecrübelerini öğrencilere de 
aktarmıştır.

Stratejik Haritalama Çalıştayı
YEDAŞ çalışanları, Şirket’in 2021 performans 
sonuçlarının ve 2022 yılındaki ideallerinin, ortak 
hedeflerinin, sürdürülebilir başarı öyküsünün 
anlatıldığı ve değerlendirildiği Stratejik Öncelikler 
Çalıştayı için bir araya gelmiştir. “Mükemmelliğe 
giden yolda bir arada” mottosuyla 
gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılı için belirlenen 
hedeflere ulaşabilmek için planlama yapılarak 
stratejik düşünme süreci gözden geçirilmiştir.

YEDAŞ, enerji tasarrufu 
bilincinin oluşması 
için “Enerji Tasarrufu 
Haftası” kapsamında 
ilkokul öğrencilerine 
eğitimler vermektedir. 
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Sürdürülebilir sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra yenilikçi 
projeleri de içeren iletişim stratejisi ile değer odaklı çalışmalara 
devam edilmektedir.

YEDAŞ’ tan Enerji Kahramanlarına Rol Model 
Olacak Eğitim 
309 farklı arıza bakım ve onarım iş tipi 
olduğunu tespit eden YEDAŞ, her bir iş için 
arıza onarım ve bakım (AOB) personelinden 
“beklenen nedir, ne olmalıdır, nasıl yapılır” 
gibi sorulara cevap verebilecek bir eğitim 
kurgusu oluşturmuştur. İlk aşamada mevcut 
personelin yetkinliklerini, seviyesini, sahadaki 
hakimiyetini görmek amacıyla 33 farklı 
lokasyonda ve 5 ilde eş zamanlı olarak temel 
teorik değerlendirme sınavı gerçekleştirilmiştir. 
Teorik değerlendirmenin ardından personelin 
sahada uygulamalı değerlendirilmesi adımına 
geçilmiştir.

Uzmanlar Değerlendiriyor
Bu adımda yapılan uygulamalı eğitimlerde, 
personel değerlendirme heyetleri alanında 
uzman ve sahada yıllardır görev almış 
koordinatör, müdür ve şef seviyesinde mühendis 
ve teknikerlerden oluşturulmuştur. Heyet, 
alanında uzman teknik personel tarafından 
hazırlanan vaka sorularını çalışanlara 
yöneltmiştir. Bunlar sahada birebir canlandırılıp, 
sınava giren personelin bu vakalarda, arıza 
bakım ve onarım süreçlerini nasıl yürüttüğü 
gözlemlenmiştir. Teknik bilgi ölçülerek, personel 
yetkinliği değerlendirilmiştir.

İnovasyon ve Girişimcilik

YEDAŞ, Ar-Ge Projelerini Yatırıma 
Dönüştürüyor
YEDAŞ, düzenlediği Ar-Ge proje yarışması 
sayesinde enerji kalitesinin artırılması ve 
verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalar 
ortaya çıkartmıştır. Dereceye giren proje 
sahipleri ödüllendirilmiştir.

YEDAŞ, günümüz teknolojisini iş süreçlerine 
entegre ederek tüketicilerin hayatını 
kolaylaştıracak etkin çözümler üretmektedir. 
Bu kapsamda kullanıcıların yeni bağlantı 
başvurularını, internet sitesi üzerinden 
gerçekleştirmesine imkan tanıyan Türkiye’de 
Elektrik Dağıtım Sektörüne Öncü olan “EDAŞ 
Online Sistemi”ni geliştirerek uygulamaya 
almıştır. 

Her geçen gün sayıları artan elektrikli araçlar için 
elektrik dağıtım şebekesini hazır hale getirme 
çalışmalarına devam eden YEDAŞ, 2019 yılında 
“Enerjim Her Yerde” projesine başlamıştır. Bu 
kapsamda müşterilere tesisattan bağımsız 
elektrik dağıtım hizmeti sunmak için altyapı 
çalışmalarına devam edilmektedir. YEDAŞ 
bünyesinde elektrikli araç alımı yapılarak proje 
geliştirme faaliyetleri desteklenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan 
YEDAŞ, yeni Ar-Ge projesiyle Nitinol Malzemeli 
Akıllı Dedektör Yelek geliştirme çalışmalarına 
başlamıştır. Geliştirilecek akıllı yelek ile 
teknik personel, elektrik alan bölgesine 
girdiklerinde görsel, duyusal ve hissel olarak 
üç duyu organıyla uyarılacaktır. Bu sayede 
olası iş kazalarının önüne geçilecektir. Proje 
kapsamında inovatif ürün için Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na Faydalı Model başvurusu 
yapılmıştır.

“Elektrik Dağıtım Sektöründe Enerji Verimliliğinin 
Hasatı (HASAT 2. Faz)” Ar-Ge projesi ile Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde 
elektrik dağıtım şebekesinde verimlilik 
artışına yönelik metotların araştırılması ve 
enerji verimliliği yol haritası için teknik altyapı 
oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda 
trafolarda enerji verimliliği, dağıtık üretim, 
genel aydınlatmada enerji verimliliği ve enerji 
verimliliği bilinç endeksine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir.

Toplumsal Dayanışma
YEDAŞ çalışanları, kan bağışının önemiyle ilgili 
farkındalık yaratmak üzere her yıl olduğu gibi 
2021 yılında da insan odaklı sorumluluğunu 
yerine getirerek Genel Merkez binasında 
düzenlenen “Kızılay’a Kan Bağışı Kampanyası”na 
destek vermiştir.

YEDAŞ ’tan Kızılay’a “RAMAZAN” desteği
Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden 
pandemi sürecinde adeta seferber olarak 
sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel 
örneklerini sunan YEDAŞ, kutsal Ramazan ayında 
da bu anlayışını sürdürmüştür. YEDAŞ, Türk 
Kızılay’ı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik 
başlatılan yardım kampanyasına tam destek 
vermiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Lokasyon
Gerçekleştirilen 
Temel Teorik 
Değerlendirme 
Sınavı  

33
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YEDAŞ çalışanları, 
Genel Merkez 
binasında düzenlenen 
“Kızılay’a Kan Bağışı 
Kampanyası”na destek 
vermiştir.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü
Otizmli çocukların yüzünü güldürmek ve otizme 
dikkat çekmeyi amaçlayan YEDAŞ, 2 Nisan 
“Dünya Otizm Farkındalık Günü”nde bu konuda 
önemli bir etkinliğe imza atmıştır. Bu anlamlı 
günde YEDAŞ Genel Müdürlük binasını gezen 
ve çalışanlarla kaynaşma imkânı bulan otizmli 
çocuklar, YEDAŞ teknik eğitim merkezini de 
ziyaret etmiştir.

Spor
Amasya Masa Tenisi Takımı’nın destekçiliğini 
üstlenen YEDAŞ, masa tenisi turnuvalarında 
takıma destek vermektedir.
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Entegre Yönetim Sistemleri

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (EYS) 
POLİTİKASI

YEDAŞ, 
•  Yeni nesil enerji şirketi olarak, ileri teknoloji 

uygulamalarıyla sektöre yön vermeyi ve 
liderlik yapmayı,

•  Tüm çalışanlarının liderlik özelliklerini 
geliştirmeyi ve Şirket kültürünü sürekli 
geliştirmeyi, sürdürülebilir şirket kültürü 
oluşturmayı,

•  Etik prensiplerini temel alarak tüm 
faaliyetlerinde şeffaf olmayı,

•  Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla 
müşterilere birinci kalitede servis ve hizmet 
vermeyi,

• Kazaya neden olabilecek riskleri analiz 
etmeyi ve önleyici faaliyetler ile kontrol altına 
almayı, 

•  Doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi ve 
çevre kirliliğini önlemeyi,

•  Acil Durumlar için planlar geliştirmeyi ve olası 
risklere karşı farkındalığı sürdürmeyi,

•  Ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun 
olarak iş süreçlerimizi yönetmeyi,

•  Ekonomik sosyal ve çevresel 
sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve 
paydaşlarımızla beraber sürdürülebilir iş 
modelleri oluşturmayı, 

•  Çalışanlarımızın tam katılımı ile elektrik 
dağıtım faaliyetinde kaliteyi sürekli 
iyileştirmeyi, geliştirmeyi, 

•  Elektrik dağıtım hizmetlerini kesintisiz ve 
kaliteli olarak sağlamayı,

•  Yeni yatırımlar yaparak, mevcut tesislerin 
zamanında bakımını gerçekleştirmeyi ve 
sonucunda servis kalitemizi en üst düzeyde 
tutmayı,

•  Kaliteye, çevreye, çalışan güvenliğine önem 
veren bunu kanıtlayan tedarikçiler ve çözüm 
ortakları ile çalışmayı, 

•  Atıkları kaynağında ayırmak için sistemler 
oluşturmayı, atık azaltma projeleri 
uygulamayı; atık geri kazanım ve geri 
kullanım konularında çalışmalar yapmayı ve 
çalışanlarımızın farkındalığını artırmayı,

• Enerji tasarrufu ve karbon salınım hedefleri 
doğrultusunda enerji kullanımını minimize 
etmek amacı ile iyileştirme projeleri 
oluşturmayı,

•  İç ve dış iletişim süresini etkin bir şekilde 
kullanmayı,

•  Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları 
mesleki eğitim ve kişisel gelişim eğitimleri ile 
sürekli gelişen bir organizasyon yaratmayı, 
taahhüt etmektedir. 

RİSK/FIRSAT BELİRLEME VE ANALİZ 
TEKNİĞİ 
L matrisi uygulanmıştır. L TİPİ MATRİS, Daha 
çok sebep-sonuç (neden-sonuç) ilişkilerinin 
belirlenmesinde ve küçük işletmelerde tek 
başına risk analizi yapmak isteyen analistler için 
ideal olan bir yöntemdir. Bu metot ile öncelikle 
bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi 
halinde sonucunun derecelendirilmesi ve 
ölçümü yapılır. Risk değeri, olasılığın ve şiddetin 
bileşkesinden hesaplanır.

Sektöre yön veren 
yenilikçi uygulamalar
YEDAŞ Entegre Yönetim Sistemleri Politikası’nın temelinde ileri 
teknoloji, sürdürülebilirlik, şeffaflık, kaliteli hizmet, risk analizi, 
yasal mevzuatlara göre iş süreçleri yönetmek ve daha birçok alanda 
sektöre yön vermek bulunmaktadır.

Kg
Geri Dönüştürülen 
Kağıt/Karton  

7.302

YEDAŞ, enerji tasarrufu 
ve karbon salınım 
hedefleri doğrultusunda 
enerji kullanımını 
minimize etmek amacı 
ile iyileştirme projeleri 
oluşturmayı taahhüt 
etmektedir.
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RİSK/FIRSAT DEĞERLENDİRME 
Risk Envanter Formu’nda belirtilen risk tanımları dikkate alınarak bu risklerden doğan etkilere karşılık 
gelen etki türüne (Finansal, Operasyonel Süreç, Operasyonel Performans, Saygınlık/İmaj)aları, 
operasyonel performans) göre etki tablosunda belirtilen etki aralığı puanı belirlenmelidir. Eğer risk 
etki sınıfları birden fazla ise etki puanları ortalaması alınır.

Risk Envanter Formu üzerinde fırsatların belirlenmesi yapılır. Her riske karşı fırsat olmayabilir. Riske 
karşı fırsat belirlenmiş ise üst yönetime sunulur.

Fırsatların önem derecesi ilgili riskin önem derecesi puanına göre yapılır. Bazı durumlarda fırsatlar bir 
risk ile bağlantılı olmadan da değerlendirilebilir, bu durumda da aynı form üzerinde yine Risk Değeri’ne 
göre değerlendirme yapılır.

RİSK KOMİTESİ
Risk yönetim ekibi 2020 yılında belirlenerek 2021 yılında Risk Komitesi oluşturulmuştur.

Risk yönetim ekibi;

Regülasyon ve Tarifeler Müdürü Sayaç ve Kaçak Operasyonları Müdürü

Finans Müdürü Müşteriler Müdürü

Muhasebe Müdürü Şebeke Yönetimi Müdürü

Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü Aydınlatma Müdürü

İnsan Kaynakları Müdürü Dağıtım Teknolojileri ve AR-GE Müdürü

Teknoloji Yönetimi Müdürü Tesis Müdürü

İş Güvenliği Müdürü Proje ve Planlama Müdürü

Malzeme ve Depo Yönetim Müdürü Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü

İdari İşler Müdürü Yönetim Sistemleri Bölümü

Tüketici Saha Operasyonları Müdürü Satınalma Müdürü

Kurumsal Yazılım ve Operasyonel Teknolojiler 
Müdürü Dijital Dönüşüm Yönetim Ofisi Müdürü

Hukuk Bölümü Kurumsal Yazılım ve Oprsy. Tekn. Müdürü

Risk Komitesi

Dağıtım Direktörü İnsan Kaynakları Koordinatörü

Mali İşler Direktörü Sistem İşletme Koordinatörü

Regülasyon Direktörü Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörü

Yatırım Koordinatörü Tedarik Zinciri Koordinatörü

Yönetim Sistemleri Bölümü  BT VE Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü
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Risk Komitesi, YEDAŞ’ın her alanının üstlenebileceği riskleri ve ayrıca 
uyulması gereken limitleri belirlemektedir.

Entegre Yönetim Sistemleri

Risk 
Yönetim 
Komitesi

Stratejik 
Riskler

İşletme ve 
Operasyonel 

Riskler

Hizmet 
Sunma 
Riskleri

Dış Çevre Riskleri

RİSK YÖNETİM KOMİTESİ
Faaliyet dönemi 
içerisinde sıfır atık 
kapsamında atık 
kumbaraları alınarak 
atıkların ayrıştırılması 
gerçekleştirilmiştir. 

Risk Komitesi’nin en önemli işlevleri şunlardır:
•  Yüksek riskli senaryolardan kaçınmak için 

tolerans sınırlarını belirlemek, 
• Acil durum planları geliştirmek,
•  Kurumsal bir risk kültürünü teşvik etmek,
•  Kurum’un tüm alanlarından karşılaştıkları 

tehlikeler hakkında bilgi almak,
•  İç ve dış tehditlere maruz kalma sınırlarını sık 

sık gözden geçirmek,

•  Önleme eylemlerini ve hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini denetlemek,

•  Şirket’in vizyon, misyon ve stratejik 
hedeflerinin olası beklenmedik durumları 
azaltmak için alınan önlemlerle ilgili 
olduğundan emin olmak,

• Şirket’in her alanının üstlenebileceği 
riskleri ve ayrıca uyulması gereken limitleri 
belirlemek

•  Makro riskleri görüşmek.
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Saat
Verilen Çevre Eğitimi

157

Çalışanlara çevre 
kültürünü aşılamak ve 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla çevre 
denetimleri ve iş yeri 
ziyaretleri aracılığıyla 
bilgilendirmeler 
yapılmaktadır. 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇYS)
YEDAŞ 2021 yılında, çevresel etkilerini yönetmek 
amacıyla çok sayıda çalışma yürütmüş ve 
nitelikli projeler hayata geçirmiştir. Faaliyet 
dönemi içerisinde sıfır atık kapsamında atık 
kumbaraları alınarak atıkların ayrıştırılması 
gerçekleştirilmiştir. 
Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevreye vereceği 
zararın azaltılması için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara 
teslimatı gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında;
• Genel müdürlük ve bölge müdürlükleri 

hizmet binalarındaki ofislerde çalışanların 
atıklarını geri dönüşüm kumbaralarına 
ayrışmaları sağlanarak 7.302,1 kg kağıt/
karton, 1.246,9 kg plastik, 3.432,5 kg cam, 
21.118 kg pil, 33,5 kg metal, 10.889,5 kg 
organik, 3 kg tıbbi atık ayrıştırılmıştır. 

•  YEDAŞ, Sıfır Atık Projesi kapsamında 
çevrenin korunması, geliştirilmesi, çevre 
kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin 
yaygınlaştırılması konusunda yürüttüğü 
özverili çalışmalarından dolayı geri dönüşüm 
firması tarafından Teşekkür Belgesi almaya 
hak kazanmıştır.

•  YEDAŞ’ın hizmet alanları olan Samsun, Ordu, 
Çorum, Sinop ve Amasya illerinde ve Şirket 
depolarında sızıntı döküntü gibi çevreye 
zarar oluşturacak riskleri en aza indirmek 
için çevre tatbikatları gerçekleştirilmiştir.

•  Çalışanlara çevre kültürünü aşılamak ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla çevre 
denetimleri ve iş yeri ziyaretleri aracılığıyla 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. 2022 yılı 
içinde 157 adam*saat eğitim verilmiştir.

Kapsamında israfın önlenmesi, malzeme 
tüketiminin azaltılması, değerlendirilebilir 
nitelikli atıkların geri dönüştürülmesi yer alan 
“Sıfır Atık Projesi”ne destek veren YEDAŞ; tüm 
çalışanlarında ve toplumda çevre bilincinin 
yerleşmesine öncülük etmek amacıyla hizmet 
alanları olan Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve 
Amasya illerinde çöp kovalarını kaldırmıştır.

Şirket, başta Genel Müdürlük hizmet binasında 
ve devamında ise Samsun, Ordu, Çorum, 
Amasya, Sinop’taki hizmet binalarında atıkların 
geri dönüştürülebilmesi için türlerine göre 
ayrıştırılmasına yarayan üniteler oluşturmuş 
ve sıfır atık prosesi kapsamındaki çalışmaları 
sayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yapılan denetimler sonrası “Sıfır Atık 
Belgesi” almaya hak kazanmıştır.
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YEDAŞ, faaliyet dönemi içerisinde sıfır atık 
kapsamında atık kumbaraları alınarak atıkların 
ayrıştırılmasını gerçekleştirmiştir.

Amasya ve Çorum Bölge Müdürlükleri 
depolarında tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarları 
belirlenerek, geçirimsiz betonlar üzerine tüm 
atıkların kaynağında ayrı toplanması için 
ambarlarda yeterli büyüklükte ve sayıda atığın 
türüne ve niteliğine uygun yerler belirlenerek 
geçici atık deposu oluşturularak Çevre İl 
Müdürlüğü izinleri alınmıştır. Şirket’in Amasya 
ve Çorum malzeme ambarlarında toplamda 
225 m2 tehlikeli ve 200 m2 tehlikesiz atık geçici 
depolama alanları oluşturulmuştur 

Çorum Bölge Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik il 
Müdürlüğü’ne sunulan Endüstriyel Atık Yönetim 
Planı, 11 Aralık’ta onaylanmış olup, 11 Aralık 
2023 tarihine kadar Geçici Atık Deposu izni 
alınmıştır.

Amasya Bölge Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik il 
Müdürlüğü’ne sunulan Endüstriyel Atık Yönetim 
Planı, 1 Aralık’ta onaylanmış olup, 25 Ağustos 
2023 tarihine kadar Geçici Atık Deposu izni 
alınmıştır.

7 Nisan 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Tek Kullanımlık Maske, Eldiven gibi 
Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde 
COVID-19 Tedbirleri Genelgesi kapsamında 
Genel Müdürlük hizmet binasında ve Şirket’in 
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop hizmet 
binalarında tek kullanımlık maske, eldiven, 
mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıkları, 
yırtılmaya dayanıklı plastik çöp torbalarına ve 
yırtılma riskine karşı ikinci torbaya koyulmaya 
başlanmıştır. 72 saat süreyle atık depolama 
alanında bekletilen atıklar, “evsel atık 
kapsamında belediyeye teslim edilmektedir.

2022 hedefleri

•  2022 yılında, oluşan kağıt atık miktarını bir 
önceki yıla göre %5 azaltmak, 

•  2022 yılında, oluşan pil atık miktarını bir 
önceki yıla göre %2 azaltmak,

•  2022 yılında, elektrik enerji tüketimini bir 
önceki yıla göre %5 azaltmak,

•  2022 yılında su tüketimini bir önceki yıla 
göre %5 azaltmak,

Geçici atık deposu olmayan depolar için, 
tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarları belirlenerek, 
geçirimsiz betonlar üzerine tüm atıkların 
kaynağında ayrı toplanması için ambarlarda 
yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve 
niteliğine uygun yerler belirlenerek geçici atık 
deposu oluşturulması,

• YEDAŞ olarak “Sıfır Atık Projesi”ne 
destek vererek, bu projeyle israfın 
önlenmesi, malzeme tüketimini azaltmak, 
değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri 
dönüşmek sureti ile doğal kaynaklarımızın 
şirket çevre politikasına uygun olarak, tüm 
çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin 
geliştirilmesinde öncülük edecek şekilde 
hareket etmek.

• Orman il müdürlüğü tarafından belirlenen 
yere YEDAŞ Hatıra ormanı oluşturmak.

KALİTE

YEDAŞ’ta 2021 yılında, Yönetim Sistemlerinin 
denetlenmesi ve etkinliğinin artırılması 
kapsamında tüm Şirket lokasyonlarında 
görevlendirilmek amacıyla oluşturulan iç denetçi 
havuzu genişletilmiştir.

Entegre Yönetim Sistemleri

m2

Geçici Depolama 
Alanındaki 
Tehlikeli Atık 
Miktarı 

225
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“Entegre Yönetim Sistemleri”nin etkin 
denetlenmesi, geliştirilmesi amacıyla iç denetçi 
havuzundaki çalışanlara iç denetçi eğitimi 
aldırılmış; bu eğitim sonunda sınava tabi 
tutulan, iç denetçi adaylarından başarılı olanlar 
iç denetçi olmaya hak kazanmışlardır. Yönetim 
Sistemleri Bölümü’nün sorumluluğunda 
oluşturulan ekip; Genel Müdürlük, tüm il ve 
ilçe işletmelerde denetimler gerçekleştirmiştir. 
Önümüzdeki dönemde YEDAŞ, kalite 
yönetim sisteminin benimsenmesinde 
ve etkin devamlılığının sağlanmasında 
önemli rol oynayan denetçilerin yer aldığı iç 
denetçi havuzundaki kişi sayısını artırmayı 
planlamaktadır. Çalışanlara bu kapsamda 780 
saat Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi verilmiştir.

Genel Müdürlük, tüm il ve ilçe işletmelerde 
hizmet kalitesini ileriye taşımak ve söz 
konusu olan standartlara uygunluğu kontrol 
etmek amacıyla periyodik iç denetimler 
gerçekleştirilerek dış denetime hazırlık 
yapılmıştır. İç denetim çıktıları Yönetim 
Gözden Geçirme Toplantılarında Üst Yönetim’e 
sunulmuştur. Tüm süreçlerde risk ve fırsat bazlı 
yaklaşım modeliyle geliştirmeler yapılarak 
değişimler gerçekleştirilmiştir. Dış denetim 
sonucunda uluslararası standartlarla tanımlanan 
yönetim sistemlerinin tümü bağımsız denetim 
kurulumlarınca belgelendirilmiştir. 

ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001- ISO 10002 
belgelendirme çalışmaları kapsamında; Ekim 
2021 tarihlerinde tarafsız belgelendirme 
kuruluşu Kiwa Meyer firması tarafından 
gerçekleştirilen ISO Kalite Yönetim Sistemi 
Denetimi, hiçbir minör ya da majör 
uygunsuz bulguya rastlanmadan başarıyla 
tamamlanmıştır.

YEDAŞ’da gerçekleştirilen hizmetlerin kalitesini 
etkileyen tüm ölçüm ekipmanlarının Doğrulama 
ve kalibrasyonlarının yapılması için süreç 
geliştirilmiş olup, konu ile ilgili 196 adam saat 
kalibrasyon eğitimi verilmiştir.

Türk Standartları 
Enstitüsü’nün tüm 
şartları sağlanarak 
“TSE COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi” almaya 
hak kazanılmıştır.

YEDAŞ’ta, Yönetim 
Sistemlerinin 
denetlenmesi ve 
etkinliğinin artırılması 
kapsamında tüm 
lokasyonlarda 
görevlendirilmek 
amacıyla oluşturulan 
iç denetçi havuzu 
genişletilmiştir.

COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi
YEDAŞ, COVID-19 pandemisi kapsamında aldığı 
önlemler ve hayata geçirdiği uygulamalar 
sonucunda, Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından belirlenen tüm şartları sağlayarak 
“TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya 
hak kazanmıştır. Bu süreçte hijyenik ve sürekli 
iyileştirme ilkesiyle çalışanlarının ve tüm 
paydaşlarının sağlıklarını korumak, güvenilir ve 
hijyenik bir ortamda hizmet sunmak amacıyla 
kontrollü bir ortam sağlayan ve bunu sürekli 
geliştiren Şirket, elektrik dağıtım sektöründe ve 
bölgesinde söz konusu belgeyi alan ilk firma olan 
YEDAŞ, sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir.

2022 hedefleri

Kalite, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve 
güvenliği ve çevre yönetim sistemlerinin 
Şirket’te sürdürülmesi konusunda destek veren 
süreç sorumlularının dokümanların yönetilmesi, 
aksiyonların planlanması, kurumsal riskleri, 
süreç riskleri, vb. takibinin dijital ortamda 
sağlanması planlanmaktadır.
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Filo Yönetim Sistemleri

Verimlilik artışıyla 
maliyet azaltımı 
YEDAŞ, araç bakım onarım, akaryakıt tüketimleri, lastik ve diğer 
yedek parça kullanımlarında verimlilik sağlayarak maliyetlerini 
azaltmaktadır.

YEDAŞ olarak hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil 
Filo Sistemi ile saha operasyonlarımızı dijital 
ortamda hızlı ve kolay bir şekilde yönetiyoruz. 
Araç bakım onarım, akaryakıt tüketimleri, lastik 
ve diğer yedek parça kullanımlarında verimlilik 
sağlayarak maliyetlerimizi azaltıyoruz. Yakıt 
tasarrufu ile karbon salınımının azaltılmasına 
katkı sağlayarak araçlarımızın kullanım ömrünü 
artırıyoruz. Bu doğrultuda iş süreçlerimizde 
mükemmelleşme hedefi ile müşterilerimize 
kesintisiz hizmet sunuyoruz.

Yeni Nesil Filo, Yeni Nesil YEDAŞ!
YEDAŞ olarak sektöre entegre etmiş olduğumuz 
Yeni Nesil Filo Yönetimi Sistemi ile tüm filo 
operasyonlarının tek merkezden yönetilmesini 
sağlıyoruz. Filo süreçlerinin etkin yönetimi ile 
müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet 
sunuyoruz.

Yeni Nesil Filo, Yeni Nesil Çözüm!
Yeni Nesil Filo ile trafik kazalarını asgari, sürücü 
performansını ise azami seviyeye getirerek 
sürücü verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. 
Verdiğimiz eğitimler ile çalışanlarımızı 
bilinçlendiriyoruz.

YEDAŞ, Yeni Nesil Filo ile 
trafik kazalarını asgari, 
sürücü performansını 
ise azami seviyeye 
getirerek sürücü 
verimliliğini arttırmayı 
hedeflemektedir.
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Bilgi Güvenliği

Artan güvenlik 
farkındalığı
YEDAŞ, çalışan farkındalığını artıran eğitimler düzenlemekte, 
teknolojisini yenileme ve olgunlaştırma yatırımlarına devam 
etmekte, süreçlerini uçtan uca değerlendirdiği toplantılarla yeniden 
yapılandırmaktadır.

•  Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğunu,
•  Bilginin gizliliğinin korunduğunu,
•  Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya 

dikkatsizlik sonucu verilmesinin 
engellenmesini,

• Bilginin doğruluğunun sağlandığını,
• Bilgiye gereksinim duyulduğunda 

yetkili kullanıcıların erişimine hazır 
bulundurulduğunu,

•  Yasal şartların sağlandığını,

•  Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından 
uygulanmasının sağlandığını,

•  Tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitiminin 
verildiğini,

• Tüm açıklıkların birim sorumlusuna 
raporlandığını ve önlemler alındığını,

• Çözülemeyecek açıklıkların güvenlik 
sorumluları tarafından organize edilmesinin 
sağlandığını,

•  Yüklenicilerle veya iş birliği yapılan firmalarla 
yürütülen faaliyetlerde bilgi güvenliği 
prosedürlerine uygun olarak hareket 
edildiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

YEDAŞ, zorluk ve 
belirsizliklerin 
damgasını vurduğu 
2021 yılında da 
hizmet seviyesini 
yukarı taşımak için 
yatırımlarına ara 
vermeden devam 
etmiştir.
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YEDAŞ’ın üye olduğu sivil toplum kuruluşu Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) çatısı altında ortak siber güvenlik 
çalışmaları yürütülmektedir.

YEDAŞ’ta personelin bilgi güvenliği konusundaki 
farkındalığının artırılması amacıyla çeşitli eğitim 
görselleri hazırlanarak e-posta ile düzenli 
bilgilendirme yapılmaktadır. İşe yeni başlayan 
tüm personele ise bilgi güvenliği farkındalık 
eğitimleri verilmektedir. 

Şirket’in sahip olduğu ISO 27001 belgesi 
kapsamında düzenli iç denetimler yapılmaktadır. 
Bunun yanında, bilgi güvenliği ve siber 
güvenlik bağlamında açıklıklar ve tehditlerin 
belirlenebilmesi ve giderilmesi amacıyla sızma 
testi yapılmaktadır. Sızma testi raporundaki 
bulguların kapatılması amacıyla kapsamlı 
çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, YEDAŞ’ın üye 
olduğu sivil toplum kuruluşu Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) çatısı altında ortak 
siber güvenlik çalışmaları yürütülmektedir. 
Endüstriyel kontrol sistemleri (SCADA, 
OSOS, vb.) bilgi güvenliği projeleri hayata 
geçirilmektedir.

YEDAŞ’ta 2021 yılında, Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi denetlenmesi ve etkinliğinin artırılması 
kapsamında Genel Müdürlük, tüm il ve ilçe 
işletmelerinde bilgi güvenliği denetimleri 
gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlük, tüm il ve 
ilçe işletmelerinde hizmet kalitesini artırmak 
ve söz konusu standarda uygunluğu kontrol 
etmek amacıyla periyodik iç denetimler 
gerçekleştirilerek dış denetime hazırlık 
yapılmıştır. İç denetim çıktıları Yönetim 
Gözden Geçirme Toplantılarında Üst Yönetim’e 
sunulmuştur. Tüm süreçlerde risk ve fırsat bazlı 
yaklaşım modeliyle geliştirmeler yapılarak 
değişimler gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetim 
kurumlarınca uluslararası standartlarda 
gerçekleştirilen dış denetim sonucunda 
başarıyla tamamlanmış ve Şirket’in Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi’nde hiçbir minör ya 
da majör olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. 

Bilgi Güvenliği

YEDAŞ’ta 2021 yılında, 
Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi denetlenmesi ve 
etkinliğinin artırılması 
kapsamında Genel 
Müdürlük, tüm il ve ilçe 
işletmelerinde bilgi 
güvenliği denetimleri 
gerçekleştirilmiştir.
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Bunun yanı sıra bağımsız dış firma tarafından 
endüstriyel kontrol sistemlerinde ve kurumsal 
sistemlerde sızma testi yaptırılmış olup test 
sonucunda çıkan bulgular doğrultusunda 
güvenlik açıklarının kapatılmasına yönelik 
önlemler alınmıştır. Tüm çalışanlara düzenli 
olarak bilgilendirme e-postaları gönderilmiş 
ve Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimleri online 
olarak verilmiştir. 

Yine yıl içerisinde iç ve dışa bağlı sistemlerde 
güvenlik bazında iyileştirme projeleri yapılmıştır. 
Ağ Erişim Denetimi projesi tamamlanarak 
Şirket ağ altyapısının güvenlik seviyesi artırılmış 
ve yetkisiz erişimlerin önüne geçilmiştir. Ağ 
Erişim Kontrolü (Network Access Control– NAC) 
implementasyonuyla ağ erişiminin güvenliği 
sağlanmıştır. Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi 
Sistemi (Security Information and Event 
Management-SIEM) ürününün satın alım ihalesi 
tamamlanırken bu kapsamda yürütülen proje 
devam etmektedir. 

Veri Kaybı Önleme Sistemi (DLP) projeleri için 
ön çalışmalar tamamlanmıştır. SIEM ve DLP 
yatırımları için planlamalar ve yılsonunda 
Güvenlik Operasyon Merkezi (Security 
Operations Center–SOC) hizmeti için çalışmalar 
sürmektedir. Bu projeler tamamlandığında 
bilgi güvenliği olgunluk seviyesi bir üst düzeye 
taşınarak, Şirket’in kritik bilgilerinin korunması, 
güvenlik olaylarının tespit ve izlenmesinde 
önemli bir mesafe kat edilecektir. 

Pandemi döneminde ISO 31000 kapsamında 
YEDAŞ’ın kurumsal risk ve fırsatları belirlenerek 
risklere karşı gerekli önlemler alınmıştır. 
Uzaktan/evden çalışmanın hakim olduğu 
dönemde tüm çalışanların sistemlerine Şirket’te 
kullanımda olan VPN (virtual private network) 
programı kurulmuş, böylelikle güvenlik en üst 
seviyeye çıkartılmıştır. Evden çalışma sırasında 
alınacak önlemlerle ilgili tüm personelle düzenli 
olarak bilgilendirme e-postaları paylaşılmıştır. 

İş uyumunun geliştirilmesi amacıyla Microsoft 
Teams uygulamasının lisansı alınmış, sesli, 
görüntülü iletişim ve dosya paylaşımı için gerekli 
altyapı oluşturulmuştur.

2023 Hedefleri 
YEDAŞ 2022 yılı itibarıyla ise Gebze Veri Merkezi ve 
Söğütözü Felaket Kurtarma Merkezi kurulmasına 
yönelik çalışmaları tamamlamıştır. Bu sayede 
coğrafi yedeklilik ve iş sürekliliğinin sağlanması 
hedeflenmektedir. Ayrıca, endüstriyel kontrol 
sistemleri (SCADA, OSOS, vb.) ve Kurumsal Bilgi 
Sistemleri ağ altyapısında bilgi güvenliği bakış 
açısıyla bazı iyileştirmeler yapılacaktır.

2021 yılında Güvenlik Operasyon Merkezi(Security 
Operations Center –SOC/ Network Operations 
Center-NOC) hizmetinin kurulması, SIEM ve DLP 
projelerinin tamamlanarak devreye alınması 
planlanmaktadır.

Zararlı yazılım tespit teknolojileri adaptasyonu 
(Sandbox) sisteminin devreye alınması için 
çalışmalara başlanmıştır. Bunun yanında sömürü 
ataklarına karşı gerekli tedbirlerin alınması 
için yatırımlar yapılarak Uç Nokta Güvenliği’ne 
(Endpoint Protection) yönelik projeler 
yürütmektedir.

SCADA ve KBS sistemlerinin network 
güvenliklerinin artırılması ve yenilenmesi 
amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar 2021 yılının
diğer bir odak noktası olacaktır. Şirket, bu amaçla 
ciddi yatırımlar gerçekleştirmiş; tüm sunucu, 
yedekleme, depolama ve güvenlik altyapısındaki 
cihazları yenilemiştir.

Zararlı yazılım 
tespit teknolojileri 
adaptasyonu 
(Sandbox) sisteminin 
devreye alınması 
için çalışmalara 
başlanmıştır.



Sürdürülebilirlik

84

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilere kaliteli 
çözümler
YEDAŞ, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımı ana ilkesi olarak 
kabul etmeyi ve bu ilkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir.

YEDAŞ, müşterilerle 
olan ilişkilerinde 
müşteriyi öncelikle 
haklı kabul edip, 
şeffaf olarak bütün 
memnuniyetsizlikleri 
çözmeyi 
hedeflemektedir. 
 

YEDAŞ;
•  Müşterilerin her türlü öneri, şikayet, talep 

ve itirazlarını kolay ve hızlı iletebileceği 
sistemleri kurmayı ve uygulamayı,

•  Çeşitli araç ve yöntemlerle toplayacağı 
müşteri istek ve taleplerini objektif, adil, 
dikkatli ve gizlilikle ele almayı; yasal şartlar, 
etik ilkelerimiz ve Şirket politikasına 
aykırı olmayacak şekilde değerlendirerek 
müşterilere geri bildirimde bulunmayı, 

• İletilen memnuniyetsizliğin tekrar 
oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve 
kontrolleri yapmayı, gelişime açık alanları 
tespit ederek verimliliği artırmayı,

•  Müşterilerle olan ilişkilerinde müşteriyi 
öncelikle haklı kabul edip, şeffaf olarak 
bütün memnuniyetsizlikleri çözmeyi, bu 
çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm 
kaynakları sağlamayı, 

•  Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımı 
ana ilkesi olarak kabul etmeyi ve bu ilkeleri 
uygulamayı taahhüt etmektedir. 
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