
Sabah saatlerinde VEDAŞ Hakkari İl 
Müdürlüğü hizmet binasına gelerek 

mesailerine başlayan kadın çalışanlar, 
dağların zirvelerindeki nakil hatlarında 
yaşanan arızaları gidermek için erkek 
meslektaşlarıyla yola çıkıyor. Araçla belli 
bir noktaya geldikten sonra ekipmanları-
nı yanlarına alan kadınlar, ekipteki diğer 

arkadaşlarıyla kar kalınlığının yer yer 2 
metreyi bulduğu arıza noktalarına ulaşı-
yor.  Hava sıcaklığının sıfırın altında 20-
25 dereceye kadar düştüğü bölgede zor 
anlar yaşayan ekipler, dondurucu soğuğa 
rağmen arızaları en kısa sürede gidermek 
için mücadele veriyor. Sırtlarında taşıdık-
ları iletken ve diğer ağır ekipmanla erkek 

çalışanlarla omuz omuza vererek karlı zir-
veleri aşan iki kadın, bölge halkının karan-
lıkta kalmaması için azimle görevlerini ye-
rine getiriyor. Kar ve tipiye rağmen gece 
gündüz demeden yüksek gerilim direkle-
rindeki arızaları gidermeye çalışan kadın-
lar, fedakar çalışmalarıyla Hakkarililerin 
gönlünde taht kurdu.    4 ve 5. sayfalarda
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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  
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“Zap Suyu’nu Botla Aşan Ekipler“Zap Suyu’nu Botla Aşan Ekipler
Arızayı Giderdi”Arızayı Giderdi”
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlü-
ğü ekipleri, çetin kış şartlarının yaşandığı Zap Vadisinde zarar gören 
elektrik hattındaki arızayı gidermek için AFAD ile Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğüne bağlı rafting takımıyla ortak çalışma başlattı.   Sayfa  6’da

KESiNTiSiZKESiNTiSiZ
ENERJiENERJi

MESAiSiMESAiSi

KARLI DAĞLARIN ZiRVESiNDE

VEDAŞ bünyesinde görev yapan arıza eki-
bindeki kadın çalışanlar; Sibel Etemoğlu ve 
Ertuş Alkan, karlı dağların zirvesinde ke-

sintisiz enerji mesaisi veriyor.

Kış mevsimi boyunca sosyal sorumluluk ça-
lışmalarına devam eden VEDAŞ, “Her Mev-
sim Tebessüm” projesi kapsamında Van, 
Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin köy ve mezra 
okullarını ziyaret ederek minik öğrencilere 
kışlık elbise hediye etti.              Sayfa   7’de

HER MEVSiM
TEBESSÜM

Şubat 2022 Sayı:2

VEDAŞ Bültenin bu sayısında
Tatvan İlçe İşletme Müdürü

Erdem Karaman ile birlikteyiz.
Sayfa   8’de

AR-GE birimimiz, EPDK’nın usul ve esaslarına uygun 
olarak elektrik dağıtım sektörünün bilimsel ve teknik 
bilgi birikimini artıracak özgün ve yenilikçi içerikler 
üretir. VEDAŞ AR-GE biriminde kuluçka dönemini ge-
çirmiş birçok fikir, EPDK onayı almış ve elektrik dağı-
tım sektörüne kazandırılmıştır.  AR-GE ve Akıllı Şebe-
keler Grup Müdürü Orhan Gültepe, AR-GE süreçleri 
hakkında bilgi verdi:                                      Sayfa  3’te AR-GE ve Akıllı Şebekeler Grup Müdürü

Orhan Gültepe

AR-GE BiRiMiMiZ YENiLiKÇi

FiKiRLER ÜRETiYOR
Tatvan İlçe Müdürü

Erdem Karaman
RöportajRöportaj



Ali Aydın
Yönetim Kurulu Başkanı

& Genel Koordinatör

Hizmetlerimizden doğrudan ya 
da dolaylı olarak etkilenen pay-
daşlarımızla iletişimimizi daha 
da güçlendirmek amacıyla ya-
yınladığımız VEDAŞ Bülten’in 
şubat sayısıyla sizlerle berabe-
riz.
Bu sayımızda elektrik dağıtım 
hizmetinin ardında yatan isim-
siz kahramanlarımızın fedakar 
çalışmalarını sizlerle paylaşmak 
istedik. Bakım ve onarım çalış-
malarımızın yanı sıra teknolo-
jiyle bütünleşik şebeke yatırım-
larımız sayesinde önceki yıllara 
kıyasla kesinti süre ve sıklığının 

daha düşük olduğu kış mevsi-
mini yavaş yavaş geride bıra-
kıyoruz. Kış mevsiminde açık 
sahada insan emeğiyle görev 
yapmak zordur. Bu zorlukları 
aşmak; azim, fedakarlık, özveri 
ve görev aşkı gerektirir. 

Tüketicilerimize kesintisiz ener-
ji sunmak için kış mevsimi bo-
yunca karlı dağların zirvesinde 
kesintisiz enerji mesaisi veren 
tüm çalışma arkadaşlarıma te-
şekkürlerimi sunarım.
Bir yandan tüketicilerimize en 
iyi hizmeti sunmak için gayret 

gösterirken diğer yandan da 
“her mevsim tebessüm” sosyal 
sorumluluk projemiz kapsa-
mında köy ve mezra okulların-
da eğitim gören küçük kardeş-
lerimizle buluştuk. 
Ziyaretlerimiz sırasında bizleri 
sıcacık gülümsemeleriyle kar-
şılayan öğrencilerimize hayat 
boyu başarılar dilerim. Aydınlık 
geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızla buluşmak VEDAŞ aile-
si olarak da bizlerin enerjisine 
enerji kattı. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek 
ümidiyle, sağlıkla kalın.
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VEDAŞ AR-GE biriminde kuluçka dönemini 
geçirmiş birçok fikir, EPDK onayı almış ve 
elektrik dağıtım sektörüne kazandırılmıştır. 
AR-GE ve Akıllı Şebekeler Grup Müdürü 
Orhan Gültepe, AR-GE süreçleri hakkında 
bilgi verdi:
“Ülkemizin elektrik dağıtım sisteminin 
uluslararası standartları yakalaması, da-
ğıtım sisteminin işletimine yönelik bilgi 
üretilmesi ve teknoloji geliştirilmesi, yer-
lilik oranının, verimliliğin ve hizmet kali-
tesinin artırılması ile kayıpların ve hizmet 
maliyetlerinin düşürülmesi esasıyla EPDK 
tarafından AR-GE çalışmalarına destek 
verilmektedir. Ana fon kaynağımız EPDK 
olmakla birlikte, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği 
fonlarından da AR-GE çalışmalarımıza des-
tek verilmektedir.”
“AR-GE denildiğinde çoğu zaman sadece 
icat etmek ve somut bir ürün oluşturmak 
akla gelmektedir ki bu düşünce hatalı-
dır. AR-GE, mevcut sistemin iyileşmesine 

yönelik soyut projeleri de kapsayabil-
mektedir. AR-GE birimimiz dışında farklı 
birimlerde görev yapan tüm çalışma arka-
daşlarımızın önerilerini, EPDK’nın kriterle-
rini taşıyorsa, değerlendiriliyoruz. İşleyişin 
sahada uygulayıcısı olan çalışanlarımızdan, 
sistemin daha da iyi işletilmesine yöne-
lik çok güzel fikirler geliyor. Örnek olarak; 
Müşteri Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nde 
görev yapan çalışma arkadaşlarımızdan 
Bahadır Demir ve Akın Çakan’ın geliştirdiği 
elektrik sayaçlarına fiziki müdahaleleri tes-
pit edebilmek için geliştirdiği Gyroscope 
ve İvme Sensörlü Akıllı Elektronik Elektrik 
Sayacı Projesi, kaçak elektrik kullanımıy-
la mücadelemize önemli katkı sağlayacak 
bir çalışma oldu. Çalışanlarımızın yenilikçi 
fikirlere olan merakından dolayı da şanslı 
olduğumuzu düşünüyorum.” 
“Gençlerle İş Birliği”
“Şirketimizin tüm kademelerinde görev 
yapan çalışma arkadaşlarımızın kendi sü-

reçlerine yönelik AR-GE önerilerini dikkate 
aldığımız gibi hizmet bölgemizdeki üniver-
sitelerle ve mesleki liselerle AR-GE projele-
rinde paydaş olma yönünde işbirliğine ha-
zırlanıyoruz. Gençlerimize güveniyor, bilgi 
dağarcığımızı daha da genişleteceklerine 
inanıyoruz.”
“AR-GE Projemiz Ödül Aldı”
“Elektrik dağıtım sektörünün işleyişine ye-
nilik katacak projeler oluştururken elbette 
ELDER ve diğer dağıtım şirketleriyle de or-
tak çalışmalar yürütüyoruz. Kayıp ve kaçak 
elektrik kullanımının yoğun olduğu Aras ve 
Dicle şirketleriyle ortaklaşa yürüttüğümüz 
PLC Sayaç AR-GE  projesiyle AR-GE başa-
rı ödülü aldık. İlk defa bölgemizde uygu-
lanmaya başlayan PLC Sayaç teknolojisi, 
gösterdiği başarı sonrasında ülkemizde de 
yaygınlaşmaya başladı. Bu teknolojinin en 
kapsamlı şekilde kullanıldığı elektrik dağı-
tım bölgesi olan VEDAŞ, ülkemizin elektrik 
dağıtım sektöründeki en yaygın akıllı şebe-

ke sistemine sahiptir.”
“Çevreye Duyarlı Projeler
Geliştiriyoruz”
“EPDK tarafından onaylanan birçok pro-
jemiz bulunuyor. Bu projelerde; yenilik, 
verimlilik, yerlilik gibi kriterlerin yanı sıra 
çevre dostu projeler üretmeye de özen 
gösteriyoruz. Son olarak Dağıtım ve Güç 
Transformatörlerinde Yalıtım Malzeme-
si Olarak Trafo Yağı Yerine R410A Gazının 
Kullanılmasına yönelik bir projemiz var. 
Trafolarda soğutma amacıyla kullanılan 
kimyasal yağ yerine, klimalarda kullanılan 
R410 gazı kullanılmasının projelendiği bu 
çalışmamız sonucunda trafolardan sızan 
ya da sızma ihtimali olan yağın çevreye 
vereceği tahribatı önlemeyi hedefledik. 
Elektrik şebekesinden yaban hayvanları-
nın zarar görmemesi için de geliştirdiğimiz 
projelerimiz var. VEDAŞ ailesi olarak yaşa-
mı aydınlatırken doğal hayata da gereken 
hassasiyeti gösteriyoruz.”

AR-GE birimimiz, EPDK’nın usul ve esaslarına uygun olarak 
elektrik dağıtım sektörünün bilimsel ve teknik bilgi birikimini 

artıracak özgün ve yenilikçi içerikler üretir.

FiKiRLER ÜRETiYOR
AR-GE BiRiMiMiZ YENiLiKÇi

AR-GE ve Akıllı Şebekeler Grup Müdürü
Orhan Gültepe
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ZiRVESiNDE
KESiNTiSiZ ENERJi MESAiSi

KARLI DAĞLARIN

Sabah saatlerinde VEDAŞ Hakkari İl 
Müdürlüğü hizmet binasına gelerek 
mesailerine başlayan kadın çalışanlar, 
dağların zirvelerindeki nakil hatlarında 
yaşanan arızaları gidermek için erkek 
meslektaşlarıyla yola çıkıyor.
Araçla belli bir noktaya geldikten sonra 
ekipmanlarını yanlarına alan kadınlar, 
ekipteki diğer arkadaşlarıyla kar kalın-

lığının yer yer 2 metreyi bulduğu arıza 
noktalarına ulaşıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 
dereceye kadar düştüğü bölgede zor 
anlar yaşayan ekipler, dondurucu so-
ğuğa rağmen arızaları en kısa sürede 
gidermek için mücadele veriyor.
Sırtlarında taşıdıkları iletken ve diğer 
ağır ekipmanla erkek çalışanlarla omuz 

omuza vererek karlı zirveleri aşan iki 
kadın, bölge halkının karanlıkta kal-
maması için azimle görevlerini yerine 
getiriyor.
Kar ve tipiye rağmen gece gündüz de-
meden yüksek gerilim direklerindeki 
arızaları gidermeye çalışan kadınlar, 
fedakar çalışmalarıyla Hakkarililerin 
gönlünde taht kurdu.

VEDAŞ bün-
yesinde görev yapan 

arıza ekibindeki kadın 
çalışanlar; Sibel Etemoğlu 

ve Ertuş Alkan, karlı dağla-
rın zirvesinde kesintisiz 

enerji mesaisi veri-
yor.

İki çocuk annesi Sibel Etemoğlu, AA 
muhabirine, dört yıldır zorlu şartlar-
da gece gündüz demeden elektrik 
arızalarıyla mücadele ettiğini söyledi.
Bu işin kadınlar için bir engel olmadı-
ğını anlatan Etemoğlu, “Kadın istedi 
mi her işi yapabiliyor. Evet zorlanıyo-
ruz ama işimiz ‘evde ne pişireyim’den 
daha kolay. Çocuklarımdan aldığım 
takdir, işime daha sıkı sarılmamı sağ-
lıyor. Çünkü annelerinin ne kadar 

güçlü olduğunu, ne şartlarda onlar 
için çalıştığını görüyorlar.” diye ko-
nuştu.
Bunun da kendisini onurlandırdığına 
değinen Etemoğlu, şunları kaydetti:
“Bugün arıza vardı, zorlu bir bölgeye 
geldik. O telleri karda çıkarmak çok 
zor. Zorlanıyoruz ama ekipçe, omuz 
omuza mücadele veriyoruz. Bu don-
durucu soğukta direğe çıkmak çok 
zor. Hava şartları bizleri çok zorlu-

yor. Tedbirlerimizi alıp üstesinden 
geliyoruz. Yörenin kadınları ilk başta 
elektrik direğinin üzerinde bizleri 
gördüklerinde çok şaşırıyorlardı, 
yadırgıyorlardı. Zamanla bu ya-
dırgama benimsemeye dönüştü. 
Bizleri gördüklerinde çok olum-
lu tepki gösteriyorlar. Her yerde 
örnek gösteriliyoruz. Toplumsal 
ön yargıları kırdık, Hakkarili bir 
kadın olarak bunu başardık.”

Toplumsal ön yargıları kırdık
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BOYUMUZU
GEÇİYOR

KAR KALINLIĞI
Hakkari halkının karanlıkta kalmaması için 
ekip arkadaşlarıyla zorlu bir görev üst-
lendiğini ifade eden Ertuş Alkan, şunları 
aktardı: “Bu yıl çok kar yağdı. Kar kalınlı-
ğı boyumuzu geçiyor. Hava sıcaklığı sıfırın 
çok altında bir bölgede görev yapıyoruz. 
Yağışlı gecelerde de mesailerimiz oluyor. 

Arızaların çoğu kar yağışının olduğu yük-
sek kesimlerde oluyor. Bezen eksi 20 de-
recede ellerimizi hissetmediğimiz oluyor. 
İki kadın olarak çok şey başardık. Çok zor 
bir mücadele veriyoruz. Bu zorlu şartlara 
rağmen dört yıldır işimizi en güzel şekilde 
yapamaya gayret ediyoruz.”
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VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Sa-
lih Eroğuz da coğrafi şartların zor oldu-
ğu kentte iklim şartlarıyla da mücadele 
etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Bölgeye kaliteli enerji sağlamak için 
ekiplerin sürekli sahada olduğunu ak-
taran Eroğuz, şöyle devam etti:
“Engebeli ve zor bir coğrafya. Bazı böl-
gelerde 5-6 metre kar yağdığı oluyor. 
Zaman zaman helikopterle bölgeye 
gitmek zorunda kalıyoruz. 7/24 ekip-

lerimiz hizmet vermek için çalışma 
yürütüyor. Bütün arkadaşlarımız arıza 
anında müdahale ediyor. Dondurucu 
soğukta bile sabahlara kadar donmuş 
direklerde çalışıyorlar. Arızayı giderdiği-
mizde mutlu oluyoruz. Kadın personel-
lerimizin çocuklarını evde bırakıp bu 
zahmetli işte çalışmaları bizler için çok 
daha değerli. Kadın personellerimiz bu 
kıymetli çalışmayı saha da en iyi şekilde 
gösteriyorlar.”

DONMUŞ DİREKLERDE

ÇALIŞIYORLAR
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Ekipler; Hakkari-Van karayolu Gün-
doğdu Mağarası mevkiinde bulunan, 
Bağışlı trafo merkezi ile Depin hattın-
da iletken kopmasından kaynaklanan 
arızayı gidermek üzere harekete geç-
ti.
Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü 
bölgeye ulaşan ekipler, karayolunda 
iş güvenliği tedbirlerini aldıktan son-
ra arızayı tespit etti. Rafting botuyla 
Zap Suyu’nun diğer tarafına geçmeyi 
başaran ekipler, 3 saatlik çalışmanın 
ardından arızayı giderdi.
Çalışmalara katılan VEDAŞ Sistem 
İşletme Müdürü Ahmet Baran, dağ-
dan kopan kaya parçaları nedeniyle 
oluşan arızayı gidermek üzere böl-
geye intikal ettiklerini söyledi. Zorlu 
bir yolculuk ve onarım çalışmasın-
dan sonra  enerjinin yeniden veril-
diğini belirten Baran, “Hakkari Valili-
ği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve 

AFAD’tan Zap Suyu’nun karşı tarafın-
da meydana gelen arıza için bot ve 
teknik personel talebinde bulunduk. 
Taleplerimiz doğrultusunda bizlere 
bot ve teknik personel desteği sağ-
landı. Verilen destek sonucunda Zap 
Suyu’nun karşı tarafına geçip arızaya 
müdahale ettik. Desteklerinden dola-
yı ilgili kurumlarımıza ve personeline 
teşekkür ederim’’ diye konuştu.
Arıza ekibine destek veren rafting 
antrenörü Mazlum Tekçe ise VE-
DAŞ’ın kurumlarına yaptığı talep doğ-
rultusunda bölgeye geldiğini söyledi. 
Bölgede yaşanan arızayı gidermek 
için rafting ekipmanları ile destek 
sunduklarını belirten Tekçe, “Rafting 
botumuzu şişirdikten sonra Zap Su-
yu’nun karşı tarafında bulunan alana 
hareket ettik. Ekiplerin arızayı gider-
mesi ile tekrar botla karayolunun ol-
duğu yere geldik.” dedi.  

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartlarının yaşandığı Zap Vadisinde zarar 
gören elektrik hattındaki arızayı gidermek için AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı rafting takımıyla ortak çalışma başlattı. 

“Zap Suyu’nu Botla Aşan 
Ekipler Arızayı Giderdi”

Zap
Suyu’nun

diğer tarafına
geçmeyi başaran 
ekipler, 3 saatlik
çalışmanın ardın-

dan arızayı
giderdi.
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HER MEVSiM
TEBESSÜM
Tüketicilerine sundukları hizmetin kali-

tesini artırmak için işletme ve yatırım 
çalışmalarını sürdürürken sosyal sorumlu-
luk çalışmalarına da ara vermeden devam 
ettiklerini söyleyen Şirket Müdürü Emrullah 
Okuducu; “Hepimizin bildiği üzere Doğu 
Anadolu Bölgesinde kış mevsimi hem uzun 
hem de çetin geçiyor. Ülkemizin en düşük 
ortalama sıcaklık değerlerinin yaşandığı, kar 
yağışının en fazla olduğu bir coğrafyada ya-

şıyoruz. Birlikte yaşadığımız, hayatı paylaş-
tığımız hepsinden de önemlisi geleceğimizi 
emanet ettiğimiz öğrencilerimizle “Her Mev-
sim Tebessüm” sosyal sorumluluk projemiz 
kapsamında buluşmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.  Öğrencilerimizle aynı sıralarda 
oturarak geleceğe dair hedeflerini dinlemek 
çok farklı bir duygu. VEDAŞ ailesi olarak azim 
ve inançlarına şahit olduğumuz öğrencileri-
mize başarılar dileriz.” dedi. 
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İsmail Özdemir Van İl Müdürü: 
“Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında İran sı-
nırımıza komşu olan Gelenler ve Böğrüpek köyle-
rimizde eğitim gören küçük kardeşlerimizle bulu-
şarak hediyelerimizi sunduk. Bu vesileyle sohbet 
etme fırsatı bulduğumuz öğrencilerimizin gelece-
ğe yönelik çok net kariyer hedeflerinin olduğunu 
öğrendik ve bu da bizim aydınlık geleceğimize olan 
inancımızı bir kez daha tazeledi. Küçük hediyele-
rimizi kabul eden öğrencilerimize ve bizlere gele-
ceğimizle buluşma fırsatı veren öğretmenlerimize 
teşekkürlerimi sunarım. VEDAŞ ailesi olarak bizle-
rin de enerjisine enerji katan sosyal sorumluluk ça-
lışmalarımızı sonraki süreçlerde de sürdüreceğiz.”
Abdulmelik Özsoy Bitlis İl Müdürü: 
“Küçük kardeşlerimizin yüzünde tebessüm eksik 
olmasın düşüncesiyle hayata geçirdiğimiz sosyal 
sorumluluk projemiz kapsamında Mutki ilçemize 
bağlı Kuşdili köyünde eğitim gören sevgili öğrenci-
lerimizle bir araya gelerek kendilerine bot ve mont 
gibi kışlık elbise hediye ettik.  Sevgi, umut ve neşe 
kaynağımız olan çocuklarımızla birlikte olmak, on-
ların bir gününe ortak olmaktan dolayı çok mutlu-
yuz. “Her Mevsim Tebessüm” sosyal sorumluluk 
projemiz kapsamında köy ve mezra okullarında 
eğitim gören küçük kardeşlerimizle buluşmaya de-
vam edeceğiz.” 
Suat Coşar Muş İl Müdürü: 
“Şirketimizin minik yüzlerde gülümseme eksik 
olmasın diye başlattığı “her mevsim tebessüm” 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mescitli 
köyünde eğitim gören küçük kardeşlerimizle bu-
luştuk. Karne tatilinden dönen minik öğrencileri-
mize sunduğumuz mont ve bot gibi kışlık elbise 
hediyelerimizi sağ olsunlar kabul ederek bizleri 
de mutlu ettiler. Her biri umut ve sevgi dolu pırıl 
pırıl kardeşlerimizle buluştuğumuz sosyal sorum-
luluk çalışmalarımızı sonraki süreçlerde de sürdü-
receğiz.” 
Mehmet Salih Eroğuz Hakkari İl Müdürü: 
“Yüksekova ilçemize bağlı Keçili köyü ilkokulunda 
eğitim gören öğrencilerimizle yarıyıl tatili önce-
sinde buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duy-
duk. Her biri pırıl pırıl, gözümüzün nurları, ay-
dınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
kalbinde bir parça mutluluk olabilmek için 
Her Mevsim Tebessüm sosyal sorumluluk 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul ziya-
retlerimiz sırasında bizlere eşlik eden 
Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Yusuf Atael’e ve Keçili köyünün değerli 
muhtarına da ayrıca teşekkür ederim.” 

Kış mevsimi boyunca 
sosyal sorumluluk çalış-
malarına devam eden 
VEDAŞ, “Her Mevsim 

Tebessüm” projesi 
kapsamında Van, Bitlis, 
Muş ve Hakkari illerinin 
köy ve mezra okullarını 

ziyaret ederek minik 
öğrencilere kışlık elbise 

hediye etti.
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14 yaşında eğitim almak için çıktığım Yük-
sekova’ya 2010 yılında mühendis olarak 
geri döndüm. Bir süre serbest mühendis 
olarak çalıştıktan sonra TOKİ’nin Doğu 
Anadolu Bölgesinin elektrik kontrol mü-
hendisi olarak göreve başladım. Şirketi-
mizle tanışmam da bu sırada oldu. VE-
DAŞ’ın 2013 yılında özelleşmesiyle birlikte 
Yüksekova İlçe İşletme Müdürü olarak VE-
DAŞ ailesine katıldım.
“Doğunun İncisi Tatvan’ın Işıltısını
Artırmak İçin Görev Başındayız”
Yüksekova’da dolu dolu geçen üç yılın ar-
dından, Tatvan İlçe İşletme Müdürü olarak 
2016 yılında atamam yapıldı. Böylece VE-
DAŞ bölgesinde yer alan üç büyük ilçeden 
ikisinde İşletme Müdürü olarak çalışma 
fırsatını da bulmuş oldum. Şirket yöneti-
mimiz, Tatvan ilçesinin elektrik altyapısını 
güçlendirmek için gereken yatırımlara bü-
yük önem veriyor. Bu kapsamda; şebeke-
miz teknolojiyle bütünleştirdik. Tatvan ilçe 
merkezinde havadan geçen hatları büyük 
ölçüde yer altına aldık. Sahilimizde ve sa-
hilimize inen sokaklarımızda yeni aydınlat-
ma tesisleri inşa ettik. Merkezde olduğu 
gibi köy ve mezralarda da yatırım, bakım 
ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 
Çalışmalarımız sırasında yerel yönetimler-
le, muhtarlarımızla ve diğer tüm paydaş-
larımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Van 
Gölü havzasının ve Doğu’nun incisi olan 
Tatvan’ımızı ışıl ışıl hale getirmek, bu inciyi 
daha da parlatmak için var gücümüzle gö-
rev yapıyoruz.
“Tatvan, Doğa ve Tarih Tutkularının
Uğrak Yeridir”
Tarihi İpek yolu güzergahında bulunan Tat-
van’ın, M.Ö. 3.000 yıllarına varan uzun bir 
tarihi geçmişi bulunmaktadır. Büyük İsken-
der’den Osmanlı’ya kadar birçok ordunun 
geçiş güzergahında bulunan Tatvan; ülke-
mizin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük 
krater gölü olan Nemrut Dağı’na ev sahip-
liği yapmaktadır.  Kalesiyle, kümbetleriy-

le, köprü, cami, kilise ve kervansarayıyla 
insanı çevreleyen tarihi Bitlis yerleşkesin-
de yer alan Tatvan ilçemiz, doğa ve tarih 
tutkunları için önemli bir uğrak noktasıdır. 
Bu vesileyle tüm halkımızı bu güzellikleri 
görmeye davet ediyorum.
“Telsizden Gelen; Enerji Verildi,
Hat Normal Anonsu, Tüm
Yorgunluğumuzu Alıyor”
Elektrik dağıtım sektöründe çalışanlar 
bilirler, bizlerin mesaisi olmaz. Görevim 
boyunca telefonumu hiçbir zaman kapalı 
tutmadım. Özellikle kış aylarında metre-
lerce karın içerisinde ekip arkadaşlarımızla 
birlikte yürüdüğümüz çok geceler oldu. 
Kış soğuğunda evimizden uzakta açık sa-
hada görev yapmak elbette çok zor ama 
telsizden gelen “enerji verildi, hat normal” 
anonsunun mutluluğunu tarif edemem. 
Çünkü elektriksiz hayat düşünülemez. 
Bence başkasının mutluluğuna sevineme-
yen kişi, elektrik dağıtım işlerinde görev 
yapamaz. İliklerimize kadar ıslanmış bir 
haldeyken gelen anonsa sevinmemiz de 
işimize olan tutkumuzdan, halkımıza olan 
sevgimizdendir.
“Eşimin de Aynı Sektörde Olması
Benim En Büyük Şansım”
2018 yılında evlendim. Muhammed Aren 
isminde 2 yaşında bir erkek çocuğum var. 
Eşimin de elektrik sektöründe çalışması 
bence benim en büyük şansım. Çalışma 

şartlarımı ve sorumluluklarımı bildiği için 
uzayan mesailerimde sağ olsun anlayış 
gösteriyor. İşimiz gereği bedenen olduğu 
gibi zihnen de yoruluyoruz. Tatvan sahilin-
de koşarak ve saha tenisi oynayarak zinde 
kalmaya gayret gösteriyorum. Müzik din-
lemeyi çok seviyorum, son zamanlarda 
amatör olarak çelloya merak saldım. Bit-
lis Eren Üniversitesi’nde akıllı şebeke sis-
temleri üzerine yüksek lisans yapıyorum. 
Yazılım ve yapay zeka üzerine çalışmala-
rım var. Şirketimizin Ar-Ge birimiyle ileti-
şim halinde elektrik dağıtım sektörünün 
işleyişini rahatlatacak projeler üzerinde 
çalışıyoruz. Şirketimizin çalışanlarına sun-
duğu imkanlar bizlerin mesleki gelişimine 
de katkı sağlıyor.
“Şirketimizin Sosyal Sorumluluk
Projeleriyle Gurur Duyuyorum”
Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 
ülke ortalamasının çok altında olan illerde 
hizmet veren Şirketimizin sosyal sorumlu-
luk projeleri bir çalışan olan bizleri mutlu 
ediyor. Özellikle bu yıl başlatılan Her Mev-
sim Tebessüm sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında köy ve mezra okullarında eği-
tim gören öğrencilere kışlık elbise hediye 
edilmesinden dolayı çok mutluyum. Tat-
van ilçemizde de okul ziyaretlerinde küçük 
kardeşlerimizle buluşmuştuk. Bu ailenin 
bir parçası olmak benim için çok özel bir 
anlam ifade ediyor. 

1985 yılında
Yüksekova ilçesinde 

doğdum. İlköğre-
tim eğitimimi yatılı 

olarak Yükseko-
va’da tamamladım. 

Lise sınavlarında 
Balıkesir Anadolu 

Lisesi’ni kazanarak 
ilk defa Yüksekova 
dışına çıktım. Lise-

den sonra Hatay 
Mustafa Kemal 

Üniversitesi Elekt-
rik Elektronik Mü-

hendisliği bölümü-
nü kazandım.

Erdem Karaman

Röportaj

Tatvan İlçe İşletme Müdürü

VEDAŞ Bültenin bu sayısında Tatvan İlçe İşletme 
Müdürü Erdem Karaman ile birlikteyiz.

Elektrik dağıtım sek-
töründe çalışanlar bilirler, biz-

lerin mesaisi olmaz. Görevim boyunca 
telefonumu hiçbir zaman kapalı tutmadım. 

Özellikle kış aylarında metrelerce karın içeri-
sinde ekip arkadaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz 

çok geceler oldu. Kış soğuğunda evimizden uzakta 
açık sahada görev yapmak elbette çok zor ama tel-
sizden gelen “enerji verildi, hat normal” anonsunun 
mutluluğunu tarif edemem. Çünkü elektriksiz hayat 

düşünülemez. Bence başkasının mutluluğuna 
sevinemeyen kişi, elektrik dağıtım işlerinde gö-

rev yapamaz. İliklerimize kadar ıslanmış bir 
haldeyken gelen anonsa sevinmemiz de 

işimize olan tutkumuzdan, halkımı-
za olan sevgimizdendir.

“Enerji verildi
Hat normal”


