
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ),  Van’ın Gevaş il-
çesinde bulunan karayolunu aydınlatmak için yaklaşık 
5 Milyon TL bütçeyle yeni aydınlatma tesisi inşa etti. 

İnovasyon ve AR-GE tek-
nolojileri yatırımlarının 
en önemlisi olan Oto-
matik Sayaç Okuma Sis-
temi (OSOS) Takip Mer-
kezinde, elektrik dağıtım 
sektörünün en yaygın 
akıllı şebeke sistemlerini 
yönettiklerini ifade eden 
Ekinci; “OSOS’u, çeşitli 
dijital kanallar kullanıla-
rak elektrik sayaçlarıyla 
uzaktan iletişimin sağ-
lanması olarak tanımla-
yabiliriz.       devamı 2’de

Van’ın batı girişindeki karayolunun 
orta refüjünde inşa edilen yeni aydın-
latma tesisi için 250 adet yeni aydın-
latma direği ve 500 adet aydınlatma 
armatürü kullanıldı. 
Aydınlatma yatırımları hakkında bilgi 
veren Van Yatırım İl Müdürü Muham-
med Sait Fırat Keskin şu ifadelerde 
bulundu: “Karayolları Bölge Müdür-
lüğü tarafından orta refüj çalışmaları 
tamamlanan karayollarında yeni ay-
dınlatma tesisleri inşa ediyoruz. Son 

olarak şehrimizin batı girişinde yer 
alan Gevaş ilçesi sınırları içerisindeki 
karayolunun orta refüj aydınlatma ça-
lışmalarını tamamladık. Yaklaşık 5 Mil-
yon TL bütçeyle gerçekleştirdiğimiz bu 
yatırım projemiz kapsamında 250 adet 
yeni aydınlatma direği ve 500 adet ar-
matür montajı gerçekleştirdik. Hem 
sürüş güvenliği hem de büyükşehir es-
tetiğine katkı sunmak için gerçekleştir-
diğimiz yatırımımızın halkımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.”           devamı 3’te

Genel Müdür’ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız; 
Uzun ve oldukça çetin geçen kış mevsimine 
veda ederek bahara merhaba diyoruz. Geri-
de bıraktığımız kış mevsimi boyunca yoğun 
kar yağışına, kapanan yollara ve dondurucu 
soğuklara aldırış etmeden fedakarca görev 
yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkürleri-
mi sunarım.                                  devamı 2’de

İSG EĞİTİMLERİMİZİ
SÜRDÜRÜYORUZ

BIRAKTI Vangölü 

Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(VEDAŞ) Muş İl Müdürlü-

ğü’ne bağlı Arıza Onarım ve 

Bakım (AOB) ekipleri, kar yağışı 

nedeniyle beslenmekte zorlanan 

sokak hayvanlarına yiyecek 

verirken kar yağışı nedeniyle 

yuvası kar altında kalan 

leyleklere yem
bıraktı.

devamı ’da6

YiYECEK

“Ekipler, Patili

Dostları Da 

Unutmadı”

Doğu Anadolu 
Bölgesinin sarp 
coğrafyasında 

zorlu iklim şart-
ları altında görev 

yapan VEDAŞ, 
çalışanlarının 

bilgilerini güncel 
tutmak için ver-
diği “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” eği-

timlerine devam 
ediyor.  

devamı 4’te
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Sektörümüzün En Yaygın

38 Yerleşim Yerini
Karanlıkta Bıraktı

Direklerden Parça Çalan Hırsızlar 

devamı ’te5

Muş’ta etkili olan şiddetli fırtına elektrik direklerinin 
devrilmesine neden oldu. Devrilen direkler nedeniyle 
enerjisiz kalan 38 yerleşim bölgesine yeniden enerji 
vermek için yoğun çaba harcayan VEDAŞ ekipleri, hır-
sızların direklerden parça çalması nedeniyle direklerin 
devrildiğini söyledi. 

TURNUVALARINA
RENK KATTIK

VAN SHOPPİNG FEST 
KURUMLAR ARASI SPOR

15-29 Mart tarihleri arasında düzen-
lenen Van Shopping Fest kapsamında 
kurumlar arası spor turnuvalarına katı-
lan VEDAŞ, enerjisiyle turnuvaya renk 
kattı.                                        devamı 5’te

EKiPLERiMiZ SOKAK HAYVANLARINA VE LEYLEK YUVALARINA 



Değerli Paydaşlarımız; 
Uzun ve oldukça çetin geçen kış mevsi-
mine veda ederek bahara merhaba di-
yoruz. Geride bıraktığımız kış mevsimi 
boyunca yoğun kar yağışına, kapanan 
yollara ve dondurucu soğuklara aldırış 
etmeden fedakarca görev yapan çalış-
ma arkadaşlarıma teşekkürlerimi suna-
rım. 
Teknolojiyle bütünleşik yatırımlarımız, 
bakım ve onarım çalışmalarımızla şebe-
kemizi kışın zor şartlarına hazır hale ge-
tirmiştik. Tüketicilerimize sunduğumuz 

hizmette aksama olmaması için aldı-
ğımız önleyici tedbirler sonucunda 
önceki yıllara kıyasla kesinti süre ve 
sıklığının en az yaşandığı bir kış mev-
simi geçirdik. Oluşan arızalara da en 
kısa sürede müdahale edebilmek 
için geniş araç filomuzla ve uzman 
ekiplerimizle teyakkuz halinde görev 
başında olduk. Kış eylem planlama-
mız kapsamındaki aksiyonlarımızı 
kusursuz bir şekilde uygulayarak tü-
keticilerimize sunduğumuz hizmetin 
kalitesini bu kış daha da ileri taşıdık. 
Havaların ısınmaya başlamasıyla ve 
kar örtüsünün kalkmasıyla birlikte 
aynı şekilde yatırımlarımızı, bakım 
ve onarım çalışmalarımızı sürdür-
mek için tüm planlamalarımızı şim-
diden yapmış bulunmaktayız.   
Geride bıraktığımız kış mevsiminde 
enerji arzında aksama yaşanmama-
sı için çaba gösterirken doğal yaşa-
ma katkı sağlamayı da ihmal etme-
dik. Özellikle kırsal bölgelerde görev 
yapan ekiplerimiz, araçlarında hazır 
bulundurdukları yiyecekleri doğaya 
bırakarak kar altında yiyecek bul-
makta zorlanan yaban hayvanlarını 
beslediler. VEDAŞ ailesi olarak haya-

tın her anında yaşamın enerjisi olmak 
için görev yapıyoruz.
Son olarak, yaklaşan Ramazan ayının 
ülkemize ve milletimize hayırlar getir-
mesini diler, birliktelik ve dayanışma 
ruhumuzun Ramazan ayıyla birlikte 
daha da güçlendirmesini temenni ede-
rim.  Sonraki sayımızda görüşmek ümi-
diyle, sağlıkla kalın.
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Genel Müdür’ün Mesajı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 
Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Meh-
met Fatih Ekinci, akıllı şebeke uygulama-
ları hakkında bilgi verdi.
İnovasyon ve AR-GE teknolojileri yatı-
rımlarının en önemlisi olan Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Takip Mer-
kezinde, elektrik dağıtım sektörünün en 
yaygın akıllı şebeke sistemlerini yönet-
tiklerini ifade eden Ekinci; “OSOS’u, çe-
şitli dijital kanallar kullanılarak elektrik 
sayaçlarıyla uzaktan iletişimin sağlan-
ması olarak tanımlayabiliriz. Aktif tüketi-
ci sayımızın %60’ına denk gelen 400.000 
adet elektrik sayacını uzaktan ve oto-
matik olarak takip edebiliyoruz. Kaçak 
elektrik kullanımının takibi, sayaçların 
uzaktan okunarak elektrik faturası oluş-
turma, sınırın sıfır noktasında dahi olsa 
kapalı tesisata tek tuşla enerji verme ya 
da elektrik şebekesinde oluşan arızanın 
tespiti gibi konularda görev yapan OSOS 
Merkezimiz aynı zamanda sahadaki 
1.500’e yakın personel ile de iletişim 

içerisinde hareket ederek mevzuatlar 
doğrultusunda çalışmalarını etkin bir 
şekilde sürdürmektedir” dedi. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) koordinatörlüğünde düzenlenen 
3.Ar-Ge Çalıştayında Ar-Ge Başarı Ödü-
lünü almaya hak kazandıklarını söyle-
yen Ekinci sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Gerek abone bazlı saha denetimlerimiz 
gerekse de Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın 
destekleri ile yapılan tüm bu teknolojik 
yatırımlarımız sayesinde 2013 yılında 
%65’ler seviyesinde olan kayıp kaçak 
oranını bugün itibariyle %37 seviyesine 
düşürmeyi başardık.
Bölgemizin en kritik enerji sorunu olan 
kaçak elektrik kullanımının düşmesiyle 
arıza sayılarında da çok ciddi azalmalar 
olurken voltaj düşüklüğü gibi sorunla-
rı da minimize etmiş bulunmaktayız. 
Hedefimiz, kayıp kaçak oranını ülke or-
talamasının altına düşürerek halkımıza 
sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da 
artırmaktır.”

Sektörümüzün En Yaygın

AKILLIAKILLI
ŞEBEKEŞEBEKE
SiSTEMiNiSiSTEMiNi
YÖNETiYORUZYÖNETiYORUZ

Ali Aydın
Yönetim Kurulu Başkanı

& Genel Koordinatör

“
Müşteri Hizmetleri Grup MüdürüMüşteri Hizmetleri Grup Müdürü

Mehmet Fatih Ekinci
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ),  Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan karayolu-
nu aydınlatmak için yaklaşık 5 Milyon TL bütçeyle yeni aydınlatma tesisi inşa etti. 
Van’ın batı girişindeki karayolunun orta 
refüjünde inşa edilen yeni aydınlatma te-
sisi için 250 adet yeni aydınlatma direği 
ve 500 adet aydınlatma armatürü kulla-
nıldı. 
Aydınlatma yatırımları hakkında bilgi ve-
ren Van Yatırım İl Müdürü Muhammed 
Sait Fırat Keskin şu ifadelerde bulundu: 
“Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan orta refüj çalışmaları tamamlanan 
karayollarında yeni aydınlatma tesisleri 
inşa ediyoruz. Son olarak şehrimizin batı 
girişinde yer alan Gevaş ilçesi sınırları 
içerisindeki karayolunun orta refüj aydın-
latma çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 
5 Milyon TL bütçeyle gerçekleştirdiğimiz 

bu yatırım projemiz kapsamında 250 
adet yeni aydınlatma direği ve 500 adet 
armatür montajı gerçekleştirdik. Hem sü-
rüş güvenliği hem de büyükşehir estetiği-
ne katkı sunmak için gerçekleştirdiğimiz 
yatırımımızın halkımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.” 
Şehrin kuzey girişinde de karayolları ay-
dınlatma çalışmalarını sürdürdüklerini 
vurgulayan Keskin; “Erciş istikametinde, 
Cezaevi mevkiine kadar ki karayolunun 
aydınlatma çalışmalarını tamamlamıştık. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Erciş 
yönünde yeni orta refüj çalışması yap-
masıyla birlikte bizler de Alaköy kavşa-
ğına kadarki karayolunun aydınlatılması 

için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük 
oranda tamamlanan bu yatırımımızı da 
çok kısa bir sürede devreye almış olaca-
ğız. Şehrimizin tüm yönlerde girişlerini 
aydınlatmak için Karayolları Bölge Mü-
dürlüğü ile koordineli çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” dedi. 
Merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde de so-
kak ve cadde aydınlatmalarına önemli 
yatırımlar yapıldığını vurgulayan Keskin 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehir mer-
kezimizde havai hatları önemli ölçüde 
yer altına alarak bu bölgelerde yeni ay-
dınlatma şebekeleri tesis ettik. İlçe mer-
kezlerimizde ve kırsal bölgelerimizde de 
kapsamlı bir şekilde aydınlatma çalışma-

ları-

larımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımız 
sırasında bizlere destek olan paydaş ku-
rumlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür-
lerimi sunarım.”

SIKÇA SORULAN SORULAR

Van Yatırım İl MüdürüVan Yatırım İl Müdürü
Muhammed Sait Fırat Keskin
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A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. 
Fırat Ertürk tarafından Şirket 
merkezinde verilen teorik ve 
pratik eğitimler kapsamında; 
yangın söndürme, acil durum 
tahliyesi, kişisel koruyucu do-
nanımlarının doğru kullanılma-
sı, olası bir tehlike anında yapıl-
ması gerekenler gibi konularda 
eğitim alan VEDAŞ çalışanları 
yeni bilgiler edinirken mevcut 
bilgilerini de pekiştirmiş oldu. 
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimle-
ri hakkında bilgi veren Ertürk; 
“Elektrik dağıtım sektörü, bi-

rinci derecede tehlikeli sınıfta 
yer almaktadır. Bunun yanı sıra 
hizmet bölgemizin coğrafi ya-
pısı da bu tehlikeyi bir kat daha 
artırmaktadır. Bu şartlar altın-
da personelimizin can güven-
liğini korumak amacıyla ger-
çekleştirdiğimiz eğitimlerimize 
büyük önem veriyoruz. Acil 
Durum tatbikatları(Yangın,sel.
patlama vb.), kişisel koruyucu 
donanımlarının doğru kullanıl-
ması, ilk yardım gibi eğitimle-
rimizle çalışanlarımızı en kötü 
senaryoya hazırlıyoruz. Teorik 

ve pratik eğitimlerimiz sonun-
da İş Sağlığı ve Güvenliğini ça-
lışanlarımızda kalıcı davranış 
haline getirmeyi hedefliyoruz” 
dedi. 
İş kazalarına yönelik simülas-
yon yaptıklarını ifade eden 
Ertürk; “Daha önce bizim böl-
gemizde ya da farklı bölgeler-
de gerçekleşen iş kazalarını 
çalışanlarımızla birlikte ince-
liyoruz. Kazanın kök nedenini 
belirleyerek önleyici tedbirlere 
yönelik grup çalışmaları yapı-
yoruz. İş kazalarını oluşmadan 

önlemek ve önleyici tedbirler 
almak çok önemli. Bizler de bu 
kapsamda personelimizin gö-
rüşlerini almak amacıyla tüm 
hizmet binalarımıza “ramak 
kala” kutuları yerleştirdik. Per-
sonelimiz olası iş kazalarına yö-
nelik ya da iş kazasının oluşma-
sına ramak kalmış durumlara 
ilişkin bilgilendirmelerini “ra-
mak kala” kutularımıza yazı-
yor. Personelimizden gelen bu 
bilgiler doğrultusunda bizler 
de İSG stratejilerimizi genişle-
tiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Doğu Anadolu 
Bölgesinin sarp 

coğrafyasında 
zorlu iklim şart-

ları altında görev 
yapan VEDAŞ, 

çalışanlarının bil-
gilerini güncel 

tutmak için ver-
diği “İş Sağlığı ve 

Güvenliği” eği-
timlerine devam 

ediyor.

İSG EĞİTİMLERİMİZİ
SÜRDÜRÜYORUZ
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Muş’ta etkili olan şiddetli fırtına 
elektrik direklerinin devrilme-
sine neden oldu. Devrilen di-
rekler nedeniyle enerjisiz kalan 
38 yerleşim bölgesine yeniden 
enerji vermek için yoğun çaba 
harcayan VEDAŞ ekipleri, hırsız-
ların direklerden parça çalması 
nedeniyle direklerin devrildiğini 
söyledi. Elektrik direklerinden 
parça çalınmasının direğin mu-
kavemetini azalttığını söyleyen 
VEDAŞ Muş Sistem İşlet-
me Başmühendisi 
Abdullah Yıldız 
şu ifadeler-

de bulundu: “İlimizde etkili olan 
fırtınalı olumsuz hava şartları 
bazı bölgelerde enerji kesinti-
sine neden oldu. Merkeze bağlı 
Kızılağaç grubumuzdaki iki dire-
ğimizin devrilmesi sonucunda 1 
belde, 20 köy ve 17 mezramız 
karanlıkta kaldı. Oluşan arıza-
yı onarmak için 20 personel, 2 
vinç ve 3 iş makinesiyle birlik-
te arıza mahalline intikal ettik. 
Burada gördük ki direklerimizin 
parçaları çalındığı için mukave-
meti zayıflamış ve fırtınanın da 
etkisiyle direklerimiz devril-
miş. Yağmur ve fırtınaya 

rağmen kısa sürede biz gerekli 
onarımları yaparak söz konusu 
belde, mezra ve köylere yeni-
den enerji verdik. Bizim amacı-
mız vatandaşlarımıza verdiğimiz 
hizmette aksama yaşanmaması-
dır.” VEDAŞ ekiplerinin çalışma-
larına şahit olan Güzeltepe köyü 
sakinlerinden Kerem Sönmez 
de zor şartlar altında çalışarak 
köylerine yeniden enerji veren 
VEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

38 Yerleşim Yerini
Karanlıkta Bıraktı

Direklerden Parça Çalan Hırsızlar 

TURNUVALARINA
RENK KATTIK

VAN SHOPPİNG FEST 
KURUMLAR ARASI SPOR

15-29 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen Van Shopping Fest 
kapsamında kurumlar arası spor 
turnuvalarına katılan VEDAŞ, 
enerjisiyle turnuvaya renk kattı.
Futbol, voleybol, basketbol ve 
yüzme branşlarında turnuvaya 
katıldıklarını ifade eden VE-
DAŞ Şirket Müdürü Emrullah 
Okuducu; “Van’da düzenlenen 
uluslararası alışveriş festivalinin 
esnafımıza hayırlı olmasını, bol 
kazançlar getirmesini diliyorum.  

Alışveriş festivali kapsamında 
düzenlenen kurumlar arası spor 
turnuvalarına tüm branşlarda 
katılım sağladık. Bu vesileyle 
paydaş kurumlarımızla farklı bir 
platformda buluşma fırsatını da 
yakalamış olduk. Oldukça güzel 
ve eğlenceli geçen turnuvalarda 
mücadele eden tüm takımlara 
başarılar dilerim. Etkinliklere ev 
sahipliği yapan Van TSO yöneti-
mine ve emeği geçenlere de ayrı-
ca teşekkürlerimi sunarım” dedi. 



Enerjimiz Enerjinizdir2022 Mart Sayısı
Yıl:1 / Sayı:3

www.vedas.com.tr

Mart ayı başında uzun bir göç 
sürecinin ardından Muş Ova-
sı’na gelen leylekler, yoğun kar 
yağışı ve soğuk havaya yakalan-
dı. Yem bulmakta güçlük çeken 
leylekler için harekete geçen 
VEDAŞ ekipleri, köy köy gezerek 
onların karla kaplı yuvalarını te-
mizleyip, beslenmeleri için yem 
bıraktı. Özellikle Hasköy ve Kor-
kut ilçelerindeki ova köylerinde 
yoğun olarak yaşayan leylekler 
için temin ettikleri yemi sepetli 
vinç yardımıyla bırakan ekipler, 
yürekleri ısıttı.

“Leylekler yem bulamadığı
için sepetli araçla leylek
yuvalarına yem bıraktılar”
Aşağı Üçdam köyü sakinlerinden 
Ferhat Demir ise VEDAŞ ekipleri-
nin duyarlı davranışından dolayı 
onlara teşekkür ederek, “VEDAŞ 
ekipleri köyümüze geldiler, sağ 
olsunlar leyleklere yiyecek verdi-
ler. Bir metreden fazla kar olduğu 
için leyleklere yardıma geldiler. 
Allah onlardan razı olsun. Leylek-
ler yem bulamadığı için sepetli 
vinçle yuvalarına yem bıraktılar” 
diye konuştu.

BIRAKTI
YiYECEK
EKiPLERiMiZ SOKAK HAYVANLARINA VE LEYLEK YUVALARINA 

Vangölü 

Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(VEDAŞ) Muş İl Müdürlü-

ğü’ne bağlı Arıza Onarım ve 

Bakım (AOB) ekipleri, kar yağışı 

nedeniyle beslenmekte zorlanan 

sokak hayvanlarına yiyecek 

verirken kar yağışı nedeniyle 

yuvası kar altında kalan 

leyleklere yem
bıraktı.

“Ekipler, Patili Dostları Da Unutmadı”
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Sokak hayvanları ve yaban hayatı 
için de doğaya yiyecek bırakan VE-
DAŞ Muş İl Müdürlüğü’ne bağlı AOB 
ekipleri, kar yağışı nedeniyle bes-
lenmekte güçlük çeken patili dostla-
rını da unutmadı. Ekipler, araçların-
da bulundurdukları yiyecekleri kar 
üzerine sererek sokak hayvanlarını 
besliyor.
VEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi veren Muş İl Müdürü 

Suat Coşar; “7/24 kesintisiz enerji 
mesaisinde olan AOB ekiplerimiz, 
özellikle kar yağışının yoğun yaşan-
dığı bölgelerde yiyecek bulmakta 
zorlanan hayvanları, araçlarında 
hazır bulunan yiyeceklerle besli-
yor. Hayatın her alanında yaşamın 
enerjisi olmak için görevimizin ba-
şındayız. Doğal yaşamın sürdürüle-
bilirliğine elimizden geldiğince katkı 
sunmaya çalışıyoruz” dedi.
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Kendinizden ve Eğitim Hayatınızdan 
Bahseder Misiniz?
Çiftçi bir ailenin üç çocuğundan en 
büyüğü olarak 1981 yılında Niğde’de 
doğdum. Evliyim ve üç yaşında Agah 
isminde bir oğlum var. Hak ettiği değe-
ri görmeyen ama buluşlarıyla modern 
dünyanın oluşumunda büyük katkıları 
olan Nikola Tesla’yı kendime örnek alı-
rım. Eğitim hayatımı özetlemem gerekir-
se; 1995 yılında Endüstri Meslek Lisesi 

Elektrik Bölümü’ne girdim ve okulla bir-
likte alçak gerilim elektrik işlerinde de 
çalışmaya başladım. Hem çalışan hem 
de okulunu devam ettiren bir öğrenci 
olarak 1998 yılında bölüm birincisi ola-
rak liseyi bitirdim. O zamanlar üniversite 
sınavlarında katsayı engeli olduğu için 4 
yıllık üniversite kazanmak, meslek lise-
si mezunları için neredeyse imkansızdı. 
Ben de Niğde Üniversitesi Bor Meslek 
Yüksekokuluna yerleşmek durumunda 

kaldım. Sonrasında tekrar sınavlara ha-
zırlandım ve Dikey Geçiş Sınavında Tür-
kiye derecesi yaparak Niğde Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölü-
münü birincilikle kazandım. Lisede ol-
duğu gibi üniversitede de hem okudum 
hem de yüksek ve alçak gerilim işleri ya-
pan firmalarda çalıştım. 
Elektrik Dağıtım Sektörüyle Nasıl
Tanıştınız? 
2009-2015 yılları arasında MEDAŞ böl-
gesinde bulunan Aksaray, Niğde, Kırşe-
hir ve Konya illerinde İşletme Müdürlü-
ğü görevlerinde bulundum. 2015-2021 
yılları arasında Toroslar EDAŞ Adana Böl-
ge Müdürlüğü’nde Operasyon Müdür 
Yardımcısı olarak görev yaptım. 2021 yılı 
itibariyle de Şirketimizin Yüksekova İlçe 
İşletme Müdürü olarak çalışma hayatımı 
sürdürmekteyim. 
14 Yıllık Dağıtım Sektörü
Tecrübeniz Size Neler Kattı?
Yaptığımız iş gereği hayatı aydınlatıyo-
ruz. Yaşamın her anında bizim çalış-
mamızın yansımasını görebilirsiniz. Bu 
nedenle toplumun her kesiminden in-
sanlarla güçlü iletişim bağı kurmayı öğ-
rendim. Elektrik dağıtım işinde sahayı iyi 
organize etmek hayati önem taşıyor ve 
bu kapsamda da güçlü organizasyonlar 
oluşturmayı ve iş akışlarını mümkün ol-
duğu kadar mükemmelleştirecek düşün-
ce pratiğimi geliştirdim. Kısacası elektrik 
dağıtım sektörü, Elektrik Mühendisinin 
kendisini geliştirebileceği, kariyerini 
güçlendirebileceği harika bir alan. Mes-
leki gelişimime katkı sağlayacak çok 
faydalı eğitimler aldım. Sektörde çok 
güzel dostluklar edindim. Masa başında 
oturmayı sevmeyen, saha süreçlerinden 
mutlu olan insanlar için harika bir iş ola-
rak tanımlayabilirim. İşimi çok severek 
yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim.
Göreviniz Süresinde Yaşadığınız ve
Unutamadığınız Bir Anınız Var Mı?
2011 yılında Aksaray-Ortaköy İlçesinde 
Baş Mühendislik görevini yaparken ilçe-
deki düşük gerilim problemini çözmek 
için trafo merkezi yaptırılması gerekiyor-
du. Bunun için bir yıl boyunca bir bilgi-

sayarı trafo binasına analizörden daki-
kalık veri alması için sabit bırakmıştım. 
Bilgisayar yardımı ile enerji analizörün-
den dakikalık veriler almıştım. Dönemin 
Enerji Bakanına bu aldığım verileri sun-
duğumda, TEİAŞ tarafından ilçeye trafo 
merkezi yaptırılması kararı verilmişti. 
Oluşan kronik sorunun bu şekilde çözül-
mesi halkımız tarafından da takdir gör-
müştü. Halkımızın yararına faydalı bir 
şey yapabilmek ve çözümün parçası ol-
mak bana da ayrı bir mutluluk vermişti.  
Özel Hayatınızda Neler Yapmaktan
Hoşlanırsınız? 
Yoğun bir iş yapsak da mental dengemi 
korumak için kendime zaman ayırma-
ya özen gösteriyorum. Her gün düzenli 
olarak kitap okurum. Mesnevi ve Mari-
fetname kitaplarını yakın zamanda bi-
tirdim. Okumanın yanı sıra farklı konu-
larda kaleme aldığım kitap taslaklarım 
var. Önümüzdeki beş yıl içerisinde bu 
kitaplarımı yayınlamayı hedefliyorum. 
Buz pateni, kayak, rafting gibi spor bran-
şlarıyla amatör olarak ilgilenmekteyim. 
Dövüş sanatlarıyla da ilgiliyim, boks ve 
Wushu-Aikido biliyorum. 
Elektrik Sektöründe Yeni İşe
Başlayanlara Tecrübeleriniz
Doğrultusunda Neler Tavsiye
Edersiniz?
Kendinizi güncellemezseniz hiçbir işte 
kalıcı olamazsınız. Sadece dağıtım sek-
töründe değil hangi işi yaparsak yapalım 
bilgimizi mutlaka güncel tutmamız gere-
kiyor. EPDK yönetmelikleri, EMO yayın-
ları, TEDAŞ Şartnameleri gibi kaynakları 
sürekli olarak takip etmek gerekiyor. 
Aynı zamanda sektörü ilgilendiren diğer 
verilerin de takip edilmesi (Örneğin İmar 
kanunu değişiklikleri vb.) büyük önem 
taşıyor. Hangi sektörde olursanız olun 
ikili ilişkiler, ast-üst ilişkileriniz sizin gele-
ceğinizi şekillendirecektir. Bu sebepten 
etkili iletişim dersleri ve mesleki gelişim 
dersleriyle sürekli kişiler kendilerini ge-
liştirmelidirler. Bu bilgilerin yanı sıra en 
az 2 yabancı dilin bilinmesi rakiplerinize 
göre önde olmanızı sağlayacaktır. (Örne-
ğin İngilizce ve Almanca)

Kadir Büyükakkaş
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Yüksekova İlçe İşletme Müdürü

VEDAŞ Bültenin bu sayısında Yüksekova İlçe İşletme 
Müdürü Kadir Büyükakkaş ile birlikteyiz.


