
Merkezden sınırın sıfır noktasına kadar enerji akışında aksama yaşanmaması için zorlu mesailerini 
sürdüren VEDAŞ ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz enerji için 7/24 görev başındaydı.

KESiNTiSiZ
ENERJiNiN 
KAHRAMANLARI
BAYRAM MESAiSiNDE

Enerjide tatil yok sloga-
nıyla görev yapan VEDAŞ 
ekipleri, Van’ın İran sını-
rındaki yerleşim yerinden 
arıza ihbarı gelmesi üze-
rine bölgeye intikal etti. 
Olumsuz hava koşullarına 
bağlı olarak oluşan arızayı 
kısa sürede gideren ekip-
lerin çabası bölge halkının 
da takdirini topluyor.
“Tek amacımız kesintisiz 
enerji hizmeti”
VEDAŞ Van İl Müdürlü-
ğü’ne bağlı Saray İlçe Arı-
za Bakım ve Onarım Şefi 
Okan Tezel, ekip arka-

daşlarıyla birlikte sınırın 
sıfır noktasında kesintisiz 
enerji mesaisinde olduk-
larını söyleyerek; “Tüke-
ticilerimize en iyi hizmeti 
vermek bizim vazifemiz. 
Bunun için bayram ya da 
özel gün dinlemeksizin 
7/24 görevimizin başın-
dayız. Tüketicilerimizin 
memnuniyeti bizim en 
büyük motivasyonumuz 
oluyor.  Bu vesileyle ül-
kemizdeki tüm enerji ça-
lışanlarının ve halkımızın 
bayramını kutluyorum” 
dedi.                  Sayfa 7’de

Havaların ısınması ve kar örtüsünün yerden kalkmasıyla bir-
likte yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren 
VEDAŞ, merkez ve kırsal bölgelerin enerji altyapısını güçlen-
diren çalışmalarına hız verdi. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari ille-
rinde enerji altyapısını güçlendirmek için yatırım çalışmalarını 
hızlandıran VEDAŞ, merkezlerde havai hatları yeraltına alırken 
elektrik şebekesini teknolojiyle bütünleştiren yatırımlarını 
sürdürüyor. İl ve ilçe merkezlerinde gerçekleşen yatırımların 
yanı sıra kırsal bölgelerde de çalışmalarını sürdüren VEDAŞ 
ekipleri, kırsal bölgelerdeki eski hatların yerine yeni hatlar te-
sis ediyor.                                                                            Sayfa 5’te

ENERJI SEBEKESI
YENILENIYOR

KIRSAL BÖLGELERIN

TAKIMINI Kurduk

VEDAŞ bünyesinde elektrik teknike-
ri olarak görev yapan UEFA diplomalı 
Mecit Tekin, 2020 yılında Van’da ilk ka-
dın futbol takımını kurarak yeşil sahada 
hayallerinin peşinden koşan gençlere 
ilham kaynağı oldu.                  Sayfa 3’te

KadIn Futbol
Van’da IlkVEDAŞ Personeli Mecit Tekin

Muş’un kırsal bölgelerinde etkili olan 
yağmur, fırtına ve toprak kayması 
nedeniyle elektrik direkleri devrildi. 
Devrilen direkler nedeniyle oluşan 
arıza VEDAŞ ekiplerinin zorlu çalış-
masıyla giderildi.  Merkeze 37 kilo-
metre uzaklıktaki Kayaışık köyünde 

yaklaşık bir haftadır yaşanan yağmur 
ve fırtınanın da etkisiyle, enerji nakil 
hatlarının bulunduğu bölgede top-
rak kayması meydana geldi. Gece sa-
atlerinde yaşanan olayda bir elektrik 
direği toprak kayması etkisiyle dev-
rildi.                                      Sayfa 4’te

Kesinti-
siz enerji 

mesaisin-
de olan 
VEDAŞ 

ekipleri,
iftar saa-

tine denk 
gelen çalış-
malarında 
oruçlarını 

arazide 
açtılar. 

RAMAZAN
BOYUNCA IFTARLARINI 

SAHADA AÇTI

VEDAŞ EKiPLERi

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı 
Dağyöre mahallesinde gö-
rev yapan ekipler, oluşan 
arızayı giderdikten sonra 
elektrik direğinin dibin-
de oruçlarını açtı. VEDAŞ 
ekipleri, vatandaşa kesin-
tisiz enerji sağlamak için 
7 gün 24 saat çalışıyor. 
Mesai saati gözetmeyen 
ekipler, bazen iftarlarını da 
arızaya gittikleri boş arazi-
lerde yapıyor.   Sayfa 2’de

ZORLU MESAI
HEYELAN BÖLGESİNDE
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Değerli Paydaşlarımız; 
Dayanışma, paylaşma ve empati yeteneği-
mizin geliştiği Mübarek Ramazan ayını ve 
Bayramını geride bırakırken nice bayram 
sevinçlerini birlikte yaşayabilmek temen-
nisiyle bayramınızı kutlarım.
Havaların ısınması ve kar örtüsünün yer-

den kalkmasıyla birlikte hizmet bölgemi-
zin tamamında yatırım, bakım ve onarım 
çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmakta-
yız. Merkezden sınırın sıfır noktasına ka-
dar gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımız-
la şebekemizi daha da güçlendiriyoruz. 
Merkezlerde, havai hatları yer altına al-
dığımız, şebeke unsurlarını yenilediğimiz 
teknolojiyle bütünleşik yatırımlarımızın 
yanı sıra kırsal bölgelerimizi enerjilendiren 

hatlarımızı da yeniliyoruz. Bültenimizin bu 
sayısında yer alan yatırım çalışmalarımız-
dan örnekleri yaz dönemi boyunca hizmet 
bölgemizin genelinde hayata geçireceğiz. 
Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin 
kalitesini artıran çalışmalarımızda bizlere 
destek olan paydaşlarımıza ve kıymetli 
muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunarım. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, 
sağlıkla kalın.

Genel Müdür’ün Mesajı
Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Koordinatör
Ali Aydın
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VEDAŞ EKIPLERI, RAMAZAN BOYUNCA 

IFTARLARINI SAHADA AÇTI
Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dağyöre 
mahallesinde görev yapan ekipler, 
oluşan arızayı giderdikten sonra 
elektrik direğinin dibinde oruçları-
nı açtı. VEDAŞ ekipleri, vatandaşa 
kesintisiz enerji sağlamak 
için 7 gün 24 saat ça-
lışıyor. Mesai saati 
gözetmeyen ekip-
ler, bazen iftar-
larını da arızaya 
gittikleri boş 
arazilerde yapı-
yor. Van’ın Gevaş 
ilçesine bağlı Dağ-
yöre Mahallesi’nde 
arıza ihbarı alan ekipler, 
araçla belli bir noktaya gitti. 
Daha sonra yaya olarak tepeleri 
aşıp arızanın bulunduğu bölgeye 
ulaşan ekipler, arızayı onardıktan 
sonra yanlarında getirdikleri yiye-
ceklerle çalıştıkları elektrik direği-
nin dibinde oruçlarını açtı.

“Önce Kesintisiz
Enerji Sonra İftar”
VEDAŞ Gevaş İşletme Şefi Cihan 
Alkan, zorlu kış mevsiminde ol-
duğu gibi ilkbaharda da ekiplerin 

canla başla bir mücadele 
yürüttüğünü belirte-

rek, “Halkımızın 
Ramazan ayında 

da herhangi bir 
enerji sorunu 
y a ş a m a m a -
sı için yoğun 

çaba harcıyoruz. 
Ekiplerimiz, sü-

rekli sahada görev 
yapıyorlar. Bu nedenle 

iftarlarımızı çoğu zaman aile-
mizle değil ekip arkadaşlarımızla 
sahada yapıyoruz. Tüketicilerimi-
zin memnuniyeti, enerji akışının 
normal seyrinde devam etmesi 
için bizler 7/24 sorumluluk bilin-
ciyle görev başındayız.

Kesintisiz enerji mesaisinde olan VEDAŞ 
ekipleri, iftar saatine denk gelen çalışmala-

rında oruçlarını arazide açtı. 



Kadın futboluna gösterilen ilgi, son 
yıllarda artmaya devam ediyor. Uzun 

yıllardır kadın futbol takımı bulunan Be-
şiktaş’ın ardından Galatasaray ve Fener-
bahçe kulüplerinin de kadın futbol takımı 
kurmasıyla “futbol erkek oyunudur” ezberi 
de bozuluyor. Bu yıl birçok süper lig takı-
mının kadın futbolu şubesini açmasıyla ka-
dın futbolu da daha geniş bir kitleye hitap 
eder hale geldi. 
VEDAŞ bünyesinde elektrik teknikeri ola-
rak görev yapan Mecit Tekin, mesaisinden 
artan zamanlarda kendi kurduğu Vangücü 
Spor Kadın Futbol Takımına antrenörlük 
yapıyor. Onlarca genç sporcunun eğitim 
aldığı takımdan, hayalleri milli takım olan 
sporcular yetişiyor.
Vangücü Spor Kurucu Başkanı ve Teknik 
Direktörü Mecit Tekin VEDAŞ Bülten’e 
yaptığı açıklamada, “Yıllardır antrenörlük 
yapıyorum. Van’a atamam olduktan sonra 
da spordan kopamadım. Burada Vangücü 
Spor kadın futbol takımını kurdum. Kulü-
bün hem kurucu başkanıyım hem de teknik 
direktörüyüm. Diğer antrenör arkadaşla-
rımla birlikte kız çocuklarımıza futbol eği-
timi veriyoruz.  Güzel bir proje olduğunu 
düşünüyoruz. Van’da kurulan ilk kadın 
futbol takımıyız. İyi bir ilham kaynağı ol-
duk. Bizden sonra birçok kurum ve farklı 
yapılar tarafından kadın futbol takımları 
kuruldu. Bundan dolayı da oldukça mutlu-
yum. Komşu ilimiz Hakkari’de süper ligde 
mücadele eden ve Şirketimizin de spon-
soru olduğu Hakkari Gücü Kadın Futbol 
Takımı örneğinden hareketle bizim de bü-
yük hedeflerimiz var. Şirketimizin amatör 

spor kulüplerine verdiği destekten ötürü 
bir VEDAŞ çalışanı olarak büyük gurur 
duyuyorum. Şirketimin desteğini arkamda 
hissetmek bana da çok büyük motivasyon 
oluyor ” dedi.
Genç sporcularımız için çabalıyoruz
Mecit Tekin konuşmasının devamında, 
“Kulübümüzde gerçek anlamda çok yete-
nekli sporcu kızlarımız var. Hem ilimizin 
hem de ülkemizin futboluna katkı sağlaya-
cak düzeydeler. Sporcularımızın elde etmiş 
olduğu başarılar birçok gence örnek oldu. 
Kadın futbolu son yıllarda büyük bir sıçra-
ma yaptı. Beşiktaş’ın uzun yıllardır kadın 
futbol takımı bulunuyor. Fenerbahçe ve 
Galatasaray da bu yıl kadın futbol takımı 
kurdular. Bu gelişmeleri çok olumlu bu-
luyorum. Kadın futbolu ülke gündeminde 
oldukça bu alana olan desteklerin de arta-
cağını düşünüyorum” dedi.
Eğitimlerimiz futbol ile sınırlı değil
Tekin son olarak, “Gençlerimize sadece 
futbol eğitimi vermiyoruz. Aynı zaman-
da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(BES-YO) sınavlarına da hazırlıyoruz. Bu-
rada aldıkları eğitimle üniversitelerin Be-
den Eğitimi bölümlerine yerleşen birçok 
sporcu kızımız bulunmakta. Şu  an farklı 
illerde Beden Eğitimi bölümünde okuyan 
sporcularımız var. Kızlarımızın sporla bü-

tünleşik meslekler edinmesinden ve buna 
vesile olmaktan da büyük mutluluk duyu-
yorum” diye konuştu.
Hayallerimize ulaşmak için
mücadele ediyoruz 
Hayallerine ulaşmak için yeşil sahada mü-
cadele ettiklerini belirten takım kaptanı 
Gelin Geldi; “Van’da kurulan ilk takım 
olmamıza rağmen yeterince destek ala-
madığımızı düşünüyorum. Tüm yetkilileri 
bu takıma destek olmaya davet ediyorum. 
Kadın futbolu ülkemizde bilinmediği, in-
sanlar bu duruma çok alışık olmadığı için 
tepki ve eleştiri aldığımız zamanlar oluyor. 
Ancak biz de bunu başaracağımızı düşünü-
yoruz. Daha büyük kulüplerde forma giy-
me şansımız neden olmasın. Bu takımın 
kaptanıyım ve aynı zamanda forvet oynu-
yorum. Attığım 18 golle de gol kraliçeli-
ğine adayım. Azim ve kararlılıkla yolumu-
za devam edip hedeflerimize ulaşacağız.” 
şeklinde konuştu.
En Büyük Hayalim Milli Takım
Formasını Giymek 
Vangücü Spor’un başarılı orta saha oyun-
cusu ve takımın ikinci kaptanı 16 yaşın-
daki lise öğrencisi Meryem Sevent, “Tüm 
zorlu ve sıkıntılı şartlara rağmen futbol 
oynamaya devam ediyoruz. Asla pes edip 
futbolu bırakmayacağız. Hepimizin büyük 

hedefleri var. Milli takım forması giymek 
en büyük hayalim. Hayallerimizi ger-
çekleştirmek için pes etmeden yolumuza 
azimle devam edeceğiz.” dedi.
Zor Şartlarda Mücadele ediyoruz 
Orta sahanın çalışkan ismi Esmanur Dural 
zor şartlar altında idmanlara geldiklerini 
belirterek, “Herkesin olduğu gibi bizim 
de büyük hayallerimiz var. Hedeflerimi-
ze ulaşmak için çaba sarf ediyoruz ama 
bazen imkânsızlıklar bizleri zorluyor. Bu 
kapsamda bizlere destek verilmesini isti-
yoruz.” ifadelerini kullandı.
İlham Kaynağım Öğretmenim oldu 
Vangücü Spor kulübünün yetenekli defans 
oyuncusu Rojbin Pulat, “Futbol hayatım, 
dört yıl önce beden eğitimi öğretmenimin 
tavsiyesi ile başladı. Vangücü Sporda for-
ma giyen takım arkadaşlarım ile birlikte 
tek hedefimizin takımımızı daha iyi yerle-
re getirmek olduğunu belirtmek istiyorum. 
Başarılı bir oyuncu olup milli takımda for-
ma şansı elde etmek için çaba sarf ediyo-
rum. Asla pes etmeyeceğim hayallerimin 
peşinde koşacağım. Geçen dört yıl içeri-
sinde birçok problemle karşılaşmamıza 
rağmen pes etmedik. Bundan sonra da 
asla pes etmeyeceğiz. İmkânlarımız olursa 
daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum” 
dedi.

TAKIMINI Kurduk
KadIn Futbol

Van’da IlkVEDAŞ Personeli Mecit Tekin

VEDAŞ bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev yapan UEFA diplomalı Mecit Tekin, 2020 yılında Van’da 
ilk kadın futbol takımını kurarak yeşil sahada hayallerinin peşinden koşan gençlere ilham kaynağı oldu. 

 “Vangücü Spor kadın futbol takımı bölgede spora gö-
nül veren kız çocukları için de umut oldu. Olumsuz algı-
lar karşısında azim ve kararlılıkla yollarına devam eden 

sporcular şimdiler de ise takdir ediliyor.”

03Enerjimiz Enerjinizdir2022 Nisan Sayısı
Yıl:1 / Sayı:4

www.vedas.com.tr



04Enerjimiz Enerjinizdir2022 Nisan Sayısı
Yıl:1 / Sayı:4

www.vedas.com.tr

Muş’un kırsal bölgelerinde etkili olan yağmur, fırtına ve toprak kay-
ması nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Devrilen direkler nedeniy-

le oluşan arıza VEDAŞ ekiplerinin zorlu çalışmasıyla giderildi.  

Merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Ka-
yaışık köyünde yaklaşık bir haftadır 

yaşanan yağmur ve fırtınanın da etkisiyle, 
enerji nakil hatlarının bulunduğu bölgede 

toprak kayması meydana geldi. Gece saat-
lerinde yaşanan olayda bir elektrik direği 

toprak kayması etkisiyle devrildi. Bölgede 
çalışma başlatan VEDAŞ Muş İl Müdür-
lüğü ekipleri, vatandaşların da desteğini 
alarak devrilen direği yeni bir noktaya ta-
şıyarak, 5 saatlik çalışma sonucu elektrik 
arızasını giderdi. Sorunun giderilmesiyle 
elektrik kesintisi yaşayan 2 yerleşim yeri-
ne yeniden enerji akışı sağlandı.
“Yaklaşık 600 metre yürüme
mesafesiyle buraya ulaşım
sağlayabildik”
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulu-
nan VEDAŞ Muş İşletme İl Müdürü Özcan 
Gök, hafta boyunca devam eden yağışlar 
sonucu Kayaışık köyünü ve Yamaç mez-
rasını besleyen enerji nakil hattının geç-
tiği bölgede heyelan oluştuğunu söyledi. 
Heyelan sonucunda elektrik direklerinin 
hasar gördüğünü anlatan Gök, “Gece bo-
yunca burada fırtına ve yoğun yağış etkili 
oldu. Buna bağlı olarak da hatlarımızın 
geçtiği bölgede heyelan meydana geldi. 
Arıza mahalline ulaşmak oldukça zor ve 
tehlikeliydi, ekiplerimiz heyelan bölgesin-
deki dik yamaçlarda 600 metre yaya ola-
rak ilerlemek zorunda kaldı. Oluşan arıza-
yı gidermek üzereyiz kısa sürede enerjisiz 
bölgemiz kalmayacak. Çalışmalarımız sı-
rasında bizlere destek olan bölge halkına 
da teşekkür ederim” dedi. 
“Muhtardan VEDAŞ
ekiplerine teşekkür”
Kayaışık köyü muhtarı Veysi Bilen ise bir 
haftadır etkili olan yağmur ve kar suları 
nedeniyle demir elektrik direğinin devril-
diğini belirterek, “Büyük bir heyelan ya-
şanıp toprak dereye kadar inmiş durumda. 
VEDAŞ ekipleri müdahale ettiler. Allah 
ekibimizden, devletimizden razı olsun sa-
bah 08.30’dan bu yana köylülerle beraber 
burada çalışıyorlar. Arıza giderildi. İnşal-
lah biraz sonra elektriğimiz verilecek” 
diye konuştu.

HEYELAN BÖLGESİNDE
ZORLU MESAI

İş Güvenliği Uzma-
nı Emrah Sayılgan 
tarafından Muş İl 
Müdürlüğü hizmet 
binasında verilen 
teorik ve pratik eği-
timlerde; deprem ve 
diğer afet durumla-
rında yapılması ge-
rekenler, ilkyardım, 
yangın söndürme, 
kurtarma ve tahliye 
konularında VE-
DAŞ personeli bilgi-
lendirildi. 
VEDAŞ Muş İl Mü-
dürü Suat Coşar, İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda perso-
nelimize yeni bilgi-
ler kazandırmak ve 
mevcut bilgilerini 
de güncellemek için 

kurum içi eğitimle-
rini sürdürdüklerini 
ifade ederek, “Bilin-
diği üzere deprem 
bölgesinde bulunan 
bir ilde yaşıyoruz. 
Ülkemizde yaşanan 
depremlerde de ted-
birsizliğin facialara 
neden olduğuna 
şahit oluyoruz. Ça-
lışanlarımızın olası 
bir afet durumuna 
karşı hazırlıklı ol-
masını sağlamak 
için düzenli olarak 
eğitimlerimizi sür-
dürüyoruz. Oldukça 
başarılı geçen tatbi-
kata katılım göste-
ren çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum” 
dedi.

Gerçeği
aratmayan 
eğitimde 

personelin 
mevcut bil-
gileri gün-
cellenirken 

yeni bilgilerle 
de olası afete 

hazır hale
geldi.

VEDAŞ çalışanlarına deprem 
ve afet bilinci eğitimi
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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde ener-
ji altyapısını güçlendirmek için yatırım 
çalışmalarını hızlandıran VEDAŞ, mer-

kezlerde havai hatları yeraltına alırken elektrik 
şebekesini teknolojiyle bütünleştiren yatırımla-
rını sürdürüyor. İl ve ilçe merkezlerinde gerçek-
leşen yatırımların yanı sıra kırsal bölgelerde de 
çalışmalarını sürdüren VEDAŞ ekipleri, kırsal 
bölgelerdeki eski hatların yerine yeni hatlar te-
sis ediyor. Özellikle kar yağışının etkili olduğu 
bölgelerdeki ağaç direkli hatları beton ve gal-
vanizli direklerle değiştiren VEDAŞ, elektrik 
şebekesini kışın çetin şartlarına daha dirençli 
hale getiriyor.
Hizmet bölgesinin genelinde olduğu gibi Van’ın 
Başkale ilçesinde de devam eden yatırım ça-
lışmaları kapsamında tesis edilen yeni elektrik 
şebekesinde, 30.000 metre yeni hat çekilirken 
350 adet yeni beton ve galvanizli direk inşa 
edildi. Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren 
VEDAŞ Van Yatırım İl Müdürü Muhammed Sait 
Fırat Keskin şu ifadelerde bulundu; “İl ve ilçe 
merkezlerinde olduğu gibi kırsal bölgelerimizde 

yaşayan tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin 
kalitesini sürekli iyileştirebilmek için çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda; kış şartlarının 
çok etkili olduğu kırsal bölgelerimizi enerjilendi-
ren eski hatlarımızı yeniliyoruz. Bu hatlarımız 
dağlık alanlardan ağaç direklerle geçip kırsal 
bölgelerimizi enerjilendirmekteydi. Hatların yol 
güzergahından uzak olması nedeniyle arıza du-
rumunda ekiplerimizin arıza mahalline ulaşması 
özellikle kış mevsiminde ekiplerimizi oldukça 
zorluyordu. Bunun yanı sıra ağaç direkli hatlarda 
da yoğun kar yağışına bağlı direk devrilmeleri ya-
şanabilmekteydi. Bu hatlarımızı önce yol güzer-
gahına aldık ve sonrasında ağaç direkler yerine 
beton ve galvanizli direklerle hatlarımızı güçlen-
dirdik. Böylece kışın çetin şartlarında dahi arıza 
oluşumunu engellemeyi hem de arıza oluşması 
durumunda da en kısa sürede müdahale edebil-
meyi hedefledik. 
Yine bu bölgelerde SCADA sistemimizle bütünle-
şik yeni köşk kabinler de tesis ediyoruz. Önceki 
dönemlerde oluşan arızalar tüm köy gruplarını 
etkilerken yeni tesis ettiğimiz köşk kabinlerimiz 
sayesinde oluşan arızayı lokalize ederek diğer tü-
keticilerimizin arızadan etkilenmesinin de önüne 
geçmiş oluyoruz. Hizmet kalitemizi artıran, ke-
sinti süre ve sıklığını düşüren yatırımlarımızın 
hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarımızda bizlere 
destek veren paydaşlarımıza ve değerli muhtarla-
rımıza teşekkür ederim.” 

ENERJI SEBEKESI
YENILENIYOR

KIRSAL BÖLGELERIN

Havaların ısınması 
ve kar örtüsünün 

yerden kalkmasıy-
la birlikte yatırım, 
bakım ve onarım 

çalışmalarına ağır-
lık veren VEDAŞ, 
merkez ve kırsal 
bölgelerin enerji 

altyapısını güçlen-
diren çalışmaları-

na hız verdi.



Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğüne ait 
galvanizli direkler hırsızların hedefi 
oldu. Merkeze bağlı Kumluca köyü 
yakınından geçen enerji nakil hattı 
iletkenlerini taşıyan direklerin çap-
raz parça ve cıvataları hırsızlar ta-
rafından çalındı. Direklerin ayakta 
durmasını sağlayan parçaların ek-
silmesiyle zayıflayan 3 direk, rüzga-
rın da etkisiyle devrildi. Direklerin 
devrilmesi sonucu 1 belde, 23 köy 
ve 17 mezra elektriksiz kaldı. Böl-
gede çalışma başlatan VEDAŞ Arıza 
Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri, 41 
yerleşim yerine alternatif hat üzerin-
den enerji akışı sağlarken, devrilen 
direklerin yerine yeni direkler mon-
te etmeye başladı. Ekiplerin çalış-
maları devam ediyor.
“Hırsızlar 41 yerleşim yerini
karanlıkta bıraktı”
Ekiplerin çalışmasını yerinde ince-
leyen VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat 
Coşar, zor bir coğrafyada oldukça 
kritik bir görev ifa ettiklerini söy-
ledi. Kumluca köyünde meydana 
gelen fırtına nedeniyle 3 yüksek 
gerilim hattı direğinin devrildiğini 
anlatan Coşar, “Görünen neden fır-
tına olsa dahi yaptığımız incelemede 

bu direklerimizin 2 liralık cıvata, 20 
liralık galvaniz kaplı demir çapraz 
parçanın çalınması sonucu devril-
diği tespit edilmiştir. Bu arıza neti-
cesinde 1 belde, 23 köy, 17 mezra 
saatlerce elektriksiz kaldı. Burada-
ki milli servetimizin zararı yaklaşık 
500 bin liradır. Ekiplerimiz arıza-
yı gidermek ve hattı yeniden ayağa 
kaldırmak için canla başla mücadele 
etmektedirler. Abonelerimizin elekt-
riksiz kalmaması için şehir yedekli 
ringden enerji verilmiştir. Hattımız 
onarıldıktan sonra aynı istikamete 
tekrar enerji akışı sağlanacaktır” 
dedi.
“Vatandaşlardan duyarlı
olmalarını rica ediyoruz”
Çalınan cıvata ve hırdavatların çok 
fazla kıymeti olmadığını fakat sonuç-
larının çok ağır olduğunu kaydeden 
Coşar, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Bu cıvataların çalınmasının milli 
servetimize yüz binlerce lira zararı 
bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu 
tür hırsızlık olaylarına şahit olduk-
ları zaman Muş İl Müdürlüğümüzü 
veya kolluk kuvvetlerini arayabi-
lirler. Bu konuda vatandaşlarımızın 
duyarlı olmalarını önemle rica edi-
yoruz.”

22 lIralIk parçayI
çalan hIrsIzlardan

500 bIn lIralIk zarar

Muş’ta hırsız-
lar tarafından 

elektrik direkle-
rinden çalınan 
cıvatalar, 3 yük-
sek gerilim hattı 
direğinin devril-
mesine neden 
oldu. Devrilen 
direklerde 500 
bin liralık zarar 
oluşurken, 41 
yerleşim yerini 
de karanlıkta 

bıraktılar.
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“Enerjide tatil yok” sloganıyla 
görev yapan VEDAŞ ekipleri, 
Van’ın İran sınırındaki yerleşim 
yerinden arıza ihbarı gelme-
si üzerine bölgeye intikal etti. 
Olumsuz hava koşullarına bağlı 
olarak oluşan arızayı kısa sü-
rede gideren ekiplerin çabası 
bölge halkının da takdirini top-
luyor.
“Tek amacımız kesintisiz
enerji hizmeti”
VEDAŞ Van İl Müdürlüğü’ne 
bağlı Saray İlçe Arıza Bakım ve 
Onarım Şefi Okan Tezel, ekip ar-
kadaşlarıyla birlikte sınırın sıfır 
noktasında kesintisiz enerji me-
saisinde olduklarını söyleyerek; 

“Tüketicilerimize en iyi hizmeti 
vermek bizim vazifemiz. Bunun 
için bayram ya da özel gün din-
lemeksizin 7/24 görevimizin 
başındayız. Tüketicilerimizin 
memnuniyeti bizim en büyük 
motivasyonumuz oluyor. Bu ve-
sileyle ülkemizdeki tüm enerji 
çalışanlarının ve halkımızın bay-
ramını kutluyorum” dedi. 
İran sınırının sıfır noktasında 
bayram mesaisi yaptıklarını dile 
getiren Saray İlçesi AOB Perso-
neli Adar Fidan, herkes bayram 
sevinci yaşarken, kendilerinin 
ise bölge halkına kesintisiz ener-
ji hizmeti verebilmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kesintisiz enerjinin 
KAHRAMANLARI
bayram mesaisinde

Merkezden sınırın sıfır noktasına kadar enerji akışında aksama yaşan-
maması için zorlu mesailerini sürdüren VEDAŞ ekipleri, Ramazan Bayra-

mı’nda da kesintisiz enerji için 7/24 görev başındaydı.
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7/24 görev 
başındaydız


