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VVaann,,  BBiittlliiss,,  MMuuşş  vvee  HHaakkkkaarrii  

iilllleerriinnddee  22  MMiillyyoonnuu  aaşşkkıınn  

nnüüffuussaa  eelleekkttrriikk  ddaağğııttıımm  

hhiizzmmeettii  vveerreenn  VVEEDDAAŞŞ,,  22002211  

yyııllıı  iiççeerriissiinnddee  ggeerrççeekklleeşşttiirrddiiğğii  

yyaattıırrıımm,,  bbaakkıımm  vvee  oonnaarrıımm  

ffaaaalliiyyeettlleerriinnee  iilliişşkkiinn  yyııll  ssoonnuu  

ddeeğğeerrlleennddiirrmmeessiinnddee  

bbuulluunndduu..

2021 yılı için planladıkları projelerin 
tamamını başarıyla tamamladıklarını 
ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü 
Emrullah Okuducu; “2021 yıl ı ; 
t ü ke  c i l e r i m i ze  s u n d u ğ u m u z 
hizmen kalitesini ar�rdığımız, ya-
�rımlarımızla şebekemizi güçlendir-
diğimiz bir yıl oldu. İl ve ilçe mer-
kezlerimizde birçok noktada havai 
hatlarımızı yer al�na aldık. Bu sayede 
elektrik şebekesini iklimin olum-
suzluklarına karşı korurken şeh-

rimizin estek görünümüne de katkı 
sağlamış olduk. 
2021 yılında toplam 688,50 km yer 
al� ha� inşa e�k.  Sokak ve cad-
delerimizi ışıl ışıl hale germek için 
yeni aydınlatma tesislerini faaliyete 
geçirdik. Karayolları tarandan orta 
refüj çalışmaları tamamlanan böl-
gelerde tesis e�ğimiz aydınlat-
malarla şehirlerimizin giriş çıkışlarını 
aydınla�k.” dedi.

EEnneerrjjii  VVeerriimmlliilliiğğii  HHaaffttaassıı  

FARKINDALIK
KÜÇÜK YAŞTA

BAŞLAR

KAR TiMLERiMiZ GÖREV BAŞINDA

Ocak 2022 Sayı: 1 “Enerjimiz Enerjinizdir”
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Ocak ayı içerisinde yurdun genelini etkisi altına 
alan yoğun kar yağışı özellikle Doğu Anadolu 
Bölgesinde olumsuz etkisini hissettirdi. Aşırı kar 
yağışı ve fırtına nedeniyle şehirler arası yollar 
kısa süreli ulaşıma kapanırken birçok yerleşim 
yerine de ulaşım sağlanamadı. VEDAŞ ekipleri 
hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düş-
tüğü bölgede enerji arzında aksama yaşanma-
ması için teyakkuz halinde görev yaptı. Elektrik 
şebekesini kışa hazırlamak için yapılanlar ve kış 

döneminde elektrik sürekliliğini sağlamak için 
gerçekleşen çalışmalar hakkında açıklama ya-
pan VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Bey-
tullah Özbayram şu ifadelerde bulundu:  “Tür-
kiye’nin en sarp coğrafyasında kış şartlarının 
çok ağır geçtiği bir bölgede görev yapıyoruz. 
Elektrik şebekemizi iklimin tüm olumsuzlukları-
na hazır hale getirmek için yaz dönemi boyun-
ca bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik.                 devamı sayfa 08’de

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde eğitim veren ilköğ-
retim okullarını ziyaret eden VEDAŞ yetkilileri, enerjinin 
verimli kullanılmasına yönelik öğrencilere sunum yaptı. 
Daha sonra enerji verimliliği hakkında çizimler yapan öğ-
renciler, enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili düşüncele-
rini resmetti.                                             devamı sayfa 06’da

VEDAŞ; minik kalpleri ısıtmak, küçük yüz-
lerde tebessüm olabilmek için merkeze 

uzak köy ve mezra okullarında eğitim 
gören öğrencilerle buluşuyor. Ülke-
mizin en soğuk mevsim değerlerinin 

ölçüldüğü, kışın çetin ve uzun geçtiği 
Doğu Anadolu Bölgesinde elektrik dağı-
tım hizmeti veren VEDAŞ; minik kalpleri 
ısıtmak, küçük yüzlerde tebessüm ola-
bilmek için merkeze uzak köy ve mezra 
okullarında eğitim gören öğrencilerle 
buluşuyor.                devamı sayfa 07’de

Enerji Verimliliği Haftası

Farkındalık
Küçük Yaşta Başlar

10-16 Ocak 
Enerji Verimliliği 

Haftası kapsamında farklı 
okulları ziyaret eden VEDAŞ, 
enerjinin verimli kullanılması-
nın önemini ve verimli ener-

ji kullanımının ipuçlarını 
öğrencilerle

paylaştı.

 devamı sayfa 04’te

“Her Mevsim
Tebessüm”

Ekibi Yüksekova’da



2021 yılı Çağrı Merkezi performansı hak-
kında açıklama yapan VEDAŞ Çağrı Merke-
zi Müdürü Sami Kaya; “2021 yılı içerisinde 
Çağrı Merkezimizi arayan tüketicilerimizin 
%95’i, 20 saniye içerisinde müşteri tem-
silcimize bağlanarak talep, öneri ya da şi-
kayetlerini kısa süre içerisinde iletti. Kolay 
ulaşılabilir olmak adına devreye aldığımız 
sosyal medya hesaplarımız üzerinden 
gelen 80 bin civarındaki tüketici iletisine 
anında dönüş yaptık. 0 538 655 28 28 nu-
maralı WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan 

tüketicilerimize de yine aynı şekilde hızlı 
dönüşler gerçekleştirdik. Tüketicilerimizin 
talebini en kısa sürede almak ve çözümü 
hızlandırmak adına; Çağrı Merkezi, sosyal 
medya hesapları, WhatsApp ihbar hattı, 
canlı web destek, e-posta gibi tüm iletişim 
kanallarımızla 7/24 kesintisiz iletişim hiz-
meti veriyoruz.” dedi. 
“Çağrı Merkezi Üzerinden
Memnuniyet Aramaları Yapıyoruz”
Tüketici iletişiminin tek yönlü gerçekleş-
mediğini vurgulayan Kaya, “Çağrı merke-

zimizi arayan tüketicilerimizden rastgele 
örneklem seçerek geri dönüş aramaları 
yapıyor, alınan hizmete yönelik memnu-
niyet anketi gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı 
Çağrı Merkezi memnuniyet ortalamamız 
%76 olarak gerçekleşti. İletişim kanalla-
rımızı güçlü tutmak için yaptığımız tek-
nolojik yatırımlarımızla tüketicilerimize 
sunduğumuz hizmeti sürekli geliştiriyor, 
memnuniyet ortalamamızı yükseltmek 
için iletişim stratejilerimizi güncelliyoruz.” 
ifadelerinde bulundu. 

Alo 186 Çağrı Merkezi

Van, Bitlis, 
Muş ve Hakkari illerin-

de 2 Milyonu aşkın nüfusa 
elektrik dağıtım hizmeti veren 
VEDAŞ, kolay ulaşılabilir olmak 

ve tüketici taleplerini anında kar-
şılamak amacıyla Çağrı Merkezi 

üzerinden 7/24 kesintisiz 
iletişim hizmeti 

veriyor.  

Kesintisiz İletişim
Hizmeti Sunuyor

Değerli Paydaşlarımız;
İletişim kanallarımıza bir yenisini daha 
eklediğimiz VEDAŞ Bülten’in ilk sayı-
sıyla sizlere merhaba diyoruz. 
VEDAŞ ailesi olarak hizmet bölgemiz-
de gerçekleştirdiğimiz yatırım, bakım 
ve onarım çalışmalarımızla tüketicile-
rimize sunduğumuz hizmetin kalitesi-
ni sürekli iyileştiriyoruz.  Elektrik dağı-
tım sektöründe ülkemizin  en yaygın 
akıllı şebeke sistemini yöneten OSOS 
Merkezimiz, şebekemizi uzaktan 
kontrol ve kumanda ettiğimiz  OMS/
DMS/SCADA sistemlerimiz, şebeke-
mizi dijital ortamda modellediğimiz 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve AR-GE 
merkezlerimizle teknolojiyle bütünle-
şik projeler üretiyor ve iş süreçlerimizi 
iyileştiriyoruz. 
Kış mevsiminin etkisini iyice hissettir-
diği Ocak ayında ekiplerimiz hizmet 
bölgemizin tamamında teyakkuz ha-
linde görev yaparak enerji arzında ak-
sama yaşanmaması için özverili çalış-
malarını sürdürmektedir. Bu vesileyle 
çalışma arkadaşlarımın hepsine gös-
terdikleri gayretten ötürü teşekkürle-
rimi sunarım. 
Halkımıza sunduğumuz hizmetin ka-
litesini artırırken diğer yandan da 
bölgemizde gerçekleştirdiğimiz sos-
yal sorumluluk projelerimizle de de-
zavantajlı kesimlere avantaj olmaya 
özen gösteriyoruz. 2022 yılıyla bir-
likte sosyal sorumluluk yelpazemize 
eklediğimiz “Her Mevsim Tebessüm” 
projemizle, merkeze uzak köy ve mez-
ra okullarında eğitim gören minik 
kardeşlerimizle buluşuyoruz. Sosyal 
sorumluluk çalışmalarımızı 2022 yılı 
boyunca da sürdürmeye devam ede-
ceğiz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek ümi-
diyle, sağlıkla kalın.

Ali Aydın Yönetim Kurulu Başkanı
& Genel Koordinatör
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Genel Müdür Mesajı“

“

Genel Müdür Mesajı



Sorumluluk
Kanımızda Var

Kızılay’ın düzen-

li kan bağışçısı 

olan VEDAŞ ça-

lışanları, şirket 

merkezine kuru-

lan Kızılay stan-

dında “Sorum-

luluk Kanımızda 

Var” düşüncesiy-

le kan bağışında 

bulundu.

VEDAŞ ailesi olarak Kızılay’ın düzenli kan 
bağışçısı olduklarını ifade eden Van İl 
Müdürü İsmail Özdemir “Sosyal sorum-
luluk çalışmalarımızdan biri olan kan ba-
ğışı etkinliğimize başladığımız yıllarda ilk 
defa kan veren çalışanlarımızdan bugün 
madalya almaya hak kazananlar oldu. 
Geleneğimiz haline gelen kan bağışı et-
kinliğimize personelimizin artan katılımını 
görmekten dolayı oldukça mutluyum. So-

rumluluk bilinciyle gönüllü olarak yapılan 
bu bağışlar hastalarımıza umut oluyor. 
Bu nedenle sağlıklı tüm bireyleri düzenli 
olarak kan vermeye davet ediyorum. Bu 
süreçte özveriyle görev yapan Kızılay eki-
bine de teşekkür ederim.” dedi.

29’uncu kez kan bağışında bulunan VE-
DAŞ personeli Mehmet Adlı; “Şirketimizin 
düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı 

etkinliklerine gönüllü olarak katılıyorum. 
Kan bağışının, içerisinde yaşadığımız top-
luma karşı bir görev olduğunu düşünüyor, 
halkımızı düzenli kan bağışçısı olmaya da-
vet ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

Kızılay’a 35 kez kan bağışı yapanlara altın, 
25 kez kan bağışı yapanlara gümüş ve 10 
kez kan bağışı yapanlara bronz madalya 
verilmektedir. 
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Van, Bitlis, Muş ve 
Hakkari illerinde 2 

Milyonu aşkın nüfusa 
elektrik dağıtım hiz-
meti veren VEDAŞ, 
2021 yılı içerisinde 

gerçekleştirdiği yatı-
rım, bakım ve onarım 

faaliyetlerine ilişkin 
yıl sonu değerlendir-

mesinde bulundu.
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“Elektrik Hatları Yeraltına Alınmaya
Devam Ediyor”
2021 yılı için planladıkları projelerin tama-
mını başarıyla tamamladıklarını ifade eden 
VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; 
“2021 yılı; tüketicilerimize sunduğumuz hiz-
metin kalitesini artırdığımız, yatırımlarımızla 
şebekemizi güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. İl ve 
ilçe merkezlerimizde birçok noktada havai 
hatlarımızı yer altına aldık. 
Bu sayede elektrik şebekesini iklimin olum-
suzluklarına karşı korurken şehrimizin estetik 
görünümüne de katkı sağlamış olduk. 2021 
yılında toplam 688,50 km yer altı hattı inşa 
ettik.  Sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale ge-
tirmek için yeni aydınlatma tesislerini faali-
yete geçirdik. Karayolları tarafından orta re-
füj çalışmaları tamamlanan bölgelerde tesis 
ettiğimiz aydınlatmalarla şehirlerimizin giriş 
çıkışlarını aydınlattık.” dedi.
“Teknolojiyle uyumlu modern tesisler 
inşa ediliyor”
2021 yılı içerisinde hizmet bölgesi genelinde 
26 adet yeni dağıtım merkezi ve 160 adet 
kök binası inşa ettiklerini söyleyen Okuducu; 
“Kurduğumuz yeni dağıtım merkezleri alter-
natif hatlara sahiptir. Bu sayede bir bölgede 
yaşanan elektrik kesintisini alternatif hatla-
rımızdan enerjilendirerek tüketicilerimizin 
kesintiden etkilenmesinin önüne geçmiş ol-
duk. Teknolojiyle uyumlu modern dağıtım 
merkezleri inşa ederken mevcut dağıtım 
merkezlerimizin tamamının da bakım ve 
onarımlarını gerçekleştirdik. Yine 
Belediyeler tarafından 

yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında 
yol güzergahında kalan 298,60 km alçak ge-
rilim hattında çalışma yaptık.” ifadelerinde 
bulundu.
“Kırsal Bölgelerin Enerji Şebekesi
Yenileniyor” 
Merkezlerde olduğu gibi kırsal bölgelerde 
de yatırım çalışmaları gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Okuducu; “Kırsal bölgelerimizde 
dağlardan ağaç direklerle geçen hatlarımızı 
yol güzergahına taşıyarak bu hatlarımızı gal-
vanizli direklerle, köy içi şebekemizi de beton 
direklerle güçlendirdik. Yeni açılan yerleşim 
yerlerinde yaşayan halkımızın enerji ihtiyacı-
nı karşılamak için 1.152 km yeni elektrik şe-
bekesi inşa ettik.” görüşlerinde bulundu. 
“Önleyici Bakım ve Onarım Çalışmaları
Yaptık”
Yatırım çalışmalarının yanı sıra bakım ve ona-
rım çalışmalarıyla da elektrik şebekesini güç-
lendirdiklerini vurgulayan Okuducu; “2021 
yılı şebekemizi yenilediğimiz ve güçlendirdi-
ğimiz oldukça verimli bir yıl oldu. Bakım ve 
onarım çalışmalarımız kapsamında 2.567 km 
elektrik hattının izolasyonunu gerçekleştir-
dik. 2.415 adet direk tipi trafo ve teçhizatları-
nın bakım ve onarımını yaptık. Kırsal bölgele-
rimizdeki hatlarda yenileme ve güçlendirme 
çalışması yaptık ve kırsal bölgelerimizde kap-
samlı bir şekilde sokak aydınlatma tesisleri 
inşa ettik.  752 adet trafo tesisatı aydınlatma-
sının bakım ve onarımını gerçekleştirdik. 616 
adet dağıtım merkezinin bakım ve ona-

rımını tamamladık.” ifadesinde 
bulundu.
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“Kaçak Elektrik Kullanımını %38 Seviyesine
Düşürdük”
Yapılan yatırım, bakım ve onarım çalışmaları-
na en büyük zararı kaçak elektik kullanımının 
verdiğini belirten Okuducu; “Özelleşme ön-
cesinde %70’ler seviyesinde olan kaçak elekt-
rik kullanım oranını, 2021 yılı sonu itibariyle 
%38’lere indirdik. Kaçak elektrik kullanı
mıyla etkin bir şekilde müca
dele edebilmek için ekiple-
rimizi çoğalttık. Abone bazlı 
saha kontrollerimizi yaptık 
ve yapmaya devam ediyoruz. 
Kaçak kullanım yükünün 
azalmasıyla bu böl-
gelerin şebekesini 
de yeniledik. Kaçak elektrik 
kullanımının yoğun olduğu 
yerlerde şebekeye aşırı yük-
lenmeden kaynaklanan arı-
zalar da meydana geliyor. 
Tüketicilerimize sağlıklı ve 
kesintisiz enerji sunabilmek 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
çalışmayla sayaçlarımızı pa-

nolara taşıdık. Bu çalışmamız hizmet bölge-
mizin tamamında gerçekleşiyor. Burada böl-
gemizdeki herkesin kaçak elektrik kullanıyor 
algısının yanlışlığına da değinmek istiyorum. 
Yaptığımız denetimler ve ölçümlerden çıkan 
sonuç, abonelerimizin %15-20’sinin kaçak 
elektrik kullandığı yönündedir. Bu oran, gerek 
bizim mücadelemizle gerekse de tüketicile-
rimizin bilinçlenmesiyle daha da düşecektir.” 
diye konuştu.
“Enerjimizi Tasarruflu ve
Verimli Kullanalım”
Son olarak enerjinin verimli ve tasarruflu kul-
lanılmasının gerekliliğine dikkat çeken Oku-
ducu; “Son zamanlarda enerji spot piyasala-
rında elektrik üretiminde kullanılan kömür ve 
doğal gaz fiyatlarındaki yüksek artış ülkemizin 
enerji sektöründe de fiyatları olumsuz olarak 
etkiledi. Enerji üretiminde başat olarak kulla-
nılan doğal kaynakların sınırlı olduğu da göz 
önünde tutularak enerjimizi verimli ve tasar-
ruflu kullanmamız gerekmektedir. Enerjimizi 
israf etmeden, doğru kullanmamız gerektiği-
ni bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak iste-
rim.” değerlendirmesinde bulundu.



Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde eğitim 
veren ilköğretim okullarını ziyaret eden 
VEDAŞ yetkilileri, enerjinin verimli kulla-
nılmasına yönelik öğrencilere sunum yap-
tı. Daha sonra enerji verimliliği hakkında 
çizimler yapan öğrenciler, enerji verimliliği 
ve tasarrufu ile ilgili düşüncelerini resmet-
ti. Enerjinin doğru kullanılmasına yönelik 
küçük yaşta farkındalık oluşturmayı hedef-
lediklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Mü-
dürü Emrullah Okuducu; “Sürdürülebilir 
bir çevre ve yeni nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için enerjinin verimli ve 
tasarruflu bir şekilde kullanılması büyük 
önem arz ediyor. Bu kapsamda küçük yaş-
ta farkındalık oluşturmak ve enerjinin ve-
rimli kullanılmasını kalıcı davranış haline 
getirmek için okullarımızı ziyaret ederek 
öğrencilerimizle buluştuk. İl Müdürlerimi-
zin ve mühendislerimizin yaptığı sunumlar 
hem eğlenceli hem de eğitici oldu.” dedi. 
 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 
israfın önlenmesi, çevrenin korunması, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi ve enerjinin etkin 
kullanılması amacıyla ocak ayının ikinci 
haftasını “Enerji Verimliliği Haftası” olarak 
belirlemiştir. 

Enerji Verimliliği Haftası

Farkındalık
Küçük Yaşta Başlar

10-16 Ocak 
Enerji Verimliliği 

Haftası kapsamında 
farklı okulları ziyaret eden 
VEDAŞ, enerjinin verimli 

kullanılmasının önemini ve 
verimli enerji kullanımının 

ipuçlarını öğrencilerle 
paylaştı.

BiTLiS HAKKARi MUŞ

VAN
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VEDAŞ; minik
kalpleri ısıtmak, 
küçük yüzlerde 
tebessüm olabil-
mek için merkeze 
uzak köy ve mezra 
okullarında eğitim 
gören öğrencilerle 

buluşuyor.

Ülkemizin en soğuk mevsim de-
ğerlerinin ölçüldüğü, kışın çetin 
ve uzun geçtiği Doğu Anadolu 
Bölgesinde elektrik dağıtım hiz-
meti veren VEDAŞ; minik kalp-
leri ısıtmak, küçük yüzlerde te-
bessüm olabilmek için merkeze 
uzak köy ve mezra okullarında 
eğitim gören öğrencilerle bulu-
şuyor.
Her Mevsim Tebessüm sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
ilk ziyaretini Yüksekova ilçesine 
bağlı Keçili köyüne yapan VE-
DAŞ ailesi, yarı yıl karne tatili 
öncesinde minik öğrencilerle 
buluştu.
Köy okullarına yapılan ziyaret 
hakkında açıklama yapan VE-
DAŞ Hakkari İl Müdürü Meh-
met Salih Eroğuz; “Şirketimiz, 
bu soğuk kış günlerinde de 
çocuklarımızın yüzünde gü-
lümseme eksik olmasın diye 
“her mevsim tebessüm” isimli 
sosyal sorumluluk çalışmasını 
başlattı. Bu kapsamda köy ve 
mezra okullarında eğitim gören 
çocuklarımızla buluşarak bot ve 
mont gibi kışlık elbise hediye-
lerimizi sunuyoruz. Yarı yıl ta-

tili öncesinde ziyaret ettiğimiz 
Keçili İlkokulu öğrencilerimizle 
buluşmaktan büyük mutluluk 
duyduk. Her biri pırıl pırıl, gözü-
müzün nurları, aydınlık gelece-
ğimizin teminatı çocuklarımızın 
kalbinde bir parça mutluluk ola-
bilmek için sosyal sorumluluk 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Ziyaretimiz sırasında bizi yal-
nız bırakmayan Yüksekova İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf 
Atael’e, güzel ev sahipliği sunan 
kıymetli öğretmenimize ve Ke-
çili köyü muhtarımıza teşekkür-
lerimi sunarım.” ifadesinde bu-
lundu.VEDAŞ’ın gerçekleştirdiği 
her mevsim tebessüm sosyal 
sorumluluk çalışması kapsa-
mında köy ve mezra okullarını 
ziyaret edip öğrencilere kışlık 
elbise hediye etmesinin çok an-
lamlı olduğunu vurgulayan Yük-
sekova İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Yusuf Atael; “Minik kalplere na-
zikçe dokunan VEDAŞ ailesine 
teşekkürlerimi sunarım. Bu tarz 
etkinliklerde kurumlarımızla 
paydaş olmak toplumsal duyar-

lılık ve dayanışma açısın-
dan da önemli” dedi. 

“Her Mevsim
Tebessüm”

Ekibi Yüksekova’da
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KAR TiMLERiMiZ 
GÖREV BAŞINDA

Ocak ayı içerisin-
de yurdun gene-
lini etkisi altına 
alan yoğun kar 
yağışı özellikle 
Doğu Anadolu 

Bölgesinde olum-
suz etkisini his-

settirdi. Aşırı kar 
yağışı ve fırtına 

nedeniyle şehirler 
arası yollar kısa 
süreli ulaşıma 

kapanırken birçok 
yerleşim yerine 
de ulaşım sağla-
namadı. VEDAŞ 
ekipleri hava sı-

caklığının eksi 40 
derecelere kadar 
düştüğü bölge-

de enerji arzında 
aksama yaşanma-
ması için teyak-

kuz halinde görev 
yaptı.
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Elektrik şebekesini kışa hazırlamak için yapılanlar ve kış dö-
neminde elektrik sürekliliğini sağlamak için gerçekleşen 
çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Sistem İşletme 
Grup Müdürü Beytullah Özbayram şu ifadelerde bulundu: 
“Türkiye’nin en sarp coğrafyasında kış şartlarının çok ağır 
geçtiği bir bölgede görev yapıyoruz. Elektrik şebekemizi ik-
limin tüm olumsuzluklarına hazır hale getirmek için yaz dö-
nemi boyunca bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik. Tüm şebekenin röntgenini çekerek arıza po-
tansiyeli olan noktalarda kestirici bakım faaliyetleri yaptık. 
Tüm şebeke unsurlarını elden geçirerek şebekemizin kışa en 
güçlü halde girmesi için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Bu 
çalışmalarımız sonucunda da önceki yıllara kıyasla arıza sayı 
ve sürelerimizde de çok ciddi düşüşler yaşandı.”  
   “Kış Döneminde Ekipler Teyakkuz Halinde”
Yaklaşık 900 personel ve 150 araç ile kış dönemi boyunca sa-
hada görev yaptıklarını söyleyen Özbayram; “Yetişmiş işgü-
cümüz ve kış şartlarına elverişli geniş araç filomuzla hizmet 
bölgemizin tamamına kesintisiz enerji arzı sağlamak için te-
yakkuz halinde görev yapıyoruz. Kış eylem planlamamız kap-
samında; Valilik, Belediye, AFAD gibi kurumlarla işbirliği ve 
iletişim içerisinde hareket ediyoruz.” dedi. 
   “Elektrik Arızalarına Karşı Teknolojik Çözümler”
Elektrik şebekesini teknolojiyle bütünleşik hale getirmek için 
önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Özbayram; “SCA-
DA/DMS/OMS ile şebekemizi dijital ortamda uzaktan kont-
rol ve kumanda ederek elektrik kesintilerinin kısa sürede 
giderilmesini sağlıyoruz. Kalıcı arıza olması durumunda sis-
tem üzerinden en yakın ekibi tespit ederek arıza mahalline 

yönlendirebiliyoruz. SCADA sistemi üzerinden 40 bin kilo-
metrelik dağıtım hattımızı takip edebiliyor, 6.800 trafomu-
zu da uzaktan izleyebiliyoruz. Ekiplerimiz drone ve termal 

kamera gibi ekipmanlar kullanarak da arıza onarım sürelerini 
minimize etmektedir. 
   “Her şartta Önce Can Güvenliği”
 İnsanların sokağa çıkmaya çekindiği zamanlarda VEDAŞ 
ekiplerinin yüksek rakımlı dağlarda görev yaptığını vurgula-
yan Özbayram “Enerji kesintisinin yaşandığı bölgeyi bir an 
önce enerjilendirmek bizim asli görevimizdir. Bu nedenle kar, 
tipi, fırtına, soğuk bizler için mazeret olamaz. Ancak bu şart-
lar aynı zamanda da hayati risklere de neden olabilir. Eğer 
bir yerde çalışanlarımızın sağlığını tehdit eden bir tehlike 
varsa önceliğimiz elbette çalışanlarımızın sağlığını korumak 
olacaktır. Sahadaki tehlikelerin farkına varma ve bu tehlike-
lerden korunma yöntemlerine ilişkin personelimizi zorlu bir 
eğitimden geçiriyoruz. Çığ tehlikesinde yapılacaklar, donma 
durumunda yapılması gerekenler gibi eğitimlerimizle çalı-
şanlarımızı tüm şartlara hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bili-
yoruz ki en değerli kaynağımız çalışanlarımızdır.” ifadelerinde 
bulundu.
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