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Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe tüm 
tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmakla 
kalmayan, ülkesi ve hizmet götürdüğü insanlar için 

sürekli değer yaratan bir şirketiz. Sadece bölgemizde değil, 
ülkemizde ve Avrupa’da da liderliğe oynayan bir gücüz.

Birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleriyle çevreyi, 
tarihi ve geleceği, yani “hayatı aydınlatan çalışmalarla” 

yılın kurumsal sosyal sorumluluk ödülünü aldık.

Bu raporumuzda kaybolmaya yüz tutmuş, kültürel 
değerlere sahip meslekleri sürdüren ustalarımıza  yer 

veriyoruz. Enerji maliyetlerini karşıladığımız ustalarımızı 
mükemmele ulaşmak için örnek almaya 

devam ediyoruz.
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 ˤ ÇALIK HOLDİNG

1981 yılında Ahmet Çalık tarafından 
temelleri atılan Çalık Holding, enerji, 
telekom, finans, tekstil, inşaat, medya 
ve madencilik sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir. Holding, merkezini 
Türkiye’nin oluşturduğu geniş bir 
coğrafyanın çok sektörlü, güçlü ve saygın 
gruplarındandır.

Çalık Holding, bünyesinde faaliyet gösteren 
hizmet, ticaret ve sanayi şirketleriyle ülke 
ekonomisine sürekli katkıda bulunmanın 
yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluğunun 
gereği olarak tüm faaliyetlerini, yüksek 
çevre bilinci ve toplumsal değerlere 
saygı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 
Holding, faaliyet alanlarının farklı coğrafya 
ve sektörlere yaygınlaştırılması esasına 
dayanan hızlı ve etkin büyüme modeliyle 
tüm paydaşları için daha fazla katma değer 
üretmeye odaklanmıştır.

Son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla 
faaliyet gösterdiği sektörlerde itibarlı bir 
dünya şirketi olma vizyonunu pekiştiren 
Çalık Holding, kurumsal planlarını, 
stratejilerini ve hedeflerini sürdürülebilirlik 
temelinde biçimlendirmektedir. Çalık Holding, 
doğruluğu kanıtlanmış büyüme stratejileri 
ışığında başlattığı önemli projelerle ve  
insanlığın geleceğine yönelik yatırımlarıyla 
ilklere imza atmasını sağlayan yenilikçi 
ve kurumsal bir yapıda faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Holding, zengin kurum 
kültürünün girişimci ve üretici niteliklerini 
en iyi biçimde harmanlayarak, odaklandığı 
iş sahalarının lider ve güçlü oyuncuları 
arasında yer almaya devam etmektedir.

Çalık Holding’in, kurulduğu günden bu yana 
gerçekleştirdiği yatırımlar, uluslararası 
iş ortaklıkları ve başarıyla tamamladığı 
uluslararası taahhüt projeleriyle imza attığı 
ilkler:

• Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
ülkelerindeki ilk denim kumaş üretim 
kompleksini faaliyete geçirmiştir.

• Yurt dışında ilk kez anahtar teslim gübre, 
kâğıt ve çimento fabrika inşaatlarını 
gerçekleştirmiştir.

• Türkiye’de tekstil sektöründe ilk ulusal 
kredi derecelendirme notunu almayı 
başarmıştır.

• Eurobond ihraç eden beşinci Türk şirketi 
olmuştur.

Kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket eden 
ve bu anlamda örnek bir kurum olmayı 
hedefleyen Çalık Holding, bilgi birikimini 
en iyi biçimde kullanma becerisi, sonuç 
odaklı çalışma prensipleri, etik ve evrensel 
ilkelere uyum yetisinin yanı sıra insana ve 
çevreye verdiği önemle ticari faaliyetlerinin 
sonucunda elde ettiği katma değeri 
toplumla paylaşmaya ve ülkemizin ekonomik 
gelişimine katkı sağlayan yatırımlarına 
devam etmektedir.

Türkiye’nin küresel, 
güçlü ve saygın Grubu

ENERJİ
• Çalık Enerji 
• Çalık Enerji Elektrik Üretim 
• Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri 
• Gap Elektrik Dağıtım 
• Kızılırmak Elektrik Üretim
• Türkmen’in Altın Asrı Elektrik Enerjisi 

Toptan Satış
• Aktif Petrolcülük 
• Tapco Petrol Boru Hattı
• Çalık Ntf Elektrik Üretim
• Atlas Petrol Gazı
• Yeşilçay Enerji Elektrik Üretim

TELEKOM
• Çetel Çalık Enerji
• Çalık Yönetim Sistemleri 
• Cetel Telekom İletişim
• Yenikom Telekominikasyon

TEKSTİL
• Gap Pazarlama A.Ş.
• Gap Güneydoğu Tekstil
• Ortadoğu Tekstil
• Gap-Pa Textıles Inc.
• Çalık Usa, Inc.
• Gappa Cotton Llc, Dallas
• Gap Güneydoğu Fze
• Türkmenbaşı Jean Kompleksi
• Türkmenbaşı Tekstil Kompleksi
• A/O Balkan Dokuma
• Serdar Pamuk Eğrici Fabriği

İNŞAAT
• Gap İnşaat Yatırım 
• Çalık Turizm 
• Kentsel Dönüşüm İnşaat 
• Gapyapı İnşaat 
• Çalık İnşaat 
• Çalık Gayrimenkul
• Atayurt İnşaat



5 şehirde, 1,7 milyon abone ve 
%4 pazar payı 

 ˤKAPASİTE DAĞILIMI (%)

Çankırı Orta Termik Santral (Linyit) 
İnşaat öncesi hazırlık sürecinde

Yıllık Üretim Kapasitesi 150 MWe 
Yıllık Üretim 985 GWh

Düzhanlar HES (Borçka, Artvin) 
İnşaat öncesi hazırlık sürecinde

Yıllık Üretim Kapasitesi 12 MWe 
Yıllık Üretim 46 GWh

Aksu HES (İspir, Erzurum) 
İnşaat öncesi hazırlık sürecinde

Yıllık Üretim Kapasitesi 160 MWe
Yıllık Üretim 372 GWh

Kırıkkale Kombine 
Devre Elektrik Santrali (NG)  
Mühendislik aşmasında  

Yıllık Üretim Kapasitesi 1,200 MWe
Yıllık Üretim 8,000 GWh

Kızkayası HES 
(Mustafakemalpaşa, Bursa)  
İnşaat öncesi hazırlık sürecinde

Yıllık Üretim Kapasitesi 130 MWe
Yıllık Üretim 112 GWh

Demircili Rüzgâr Santrali (İzmir) 
Finansal kapanış sürecinde

Yıllık Üretim Kapasitesi 40 MWe
Yıllık Üretim 115 GWh

Muğla Yatağan (Linyit) 
Mühendislik aşmasında  

Yıllık Üretim Kapasitesi 160 MWe
Yıllık Üretim 1,050 GWh

Adacami HES (Rize)  
İnşaat aşamasında

Yıllık Üretim Kapasitesi 30 MWe 
Yıllık Üretim 105 GWh

Sarpıncık Rüzgâr Santrali (İzmir)  
Finansal kapanış sürecinde

Yıllık Üretim Kapasitesi 32 MWe 
Yıllık Üretim 115 GWh

Termik Santral ve 
Kombine Devre Elektrik Santrali %79

HES %17

Rüzgâr Santrali %4

 ˤYILLIK ÜRETİM DAĞILIMI (%)

Termik Santral ve 
Kombine Devre Elektrik Santrali %92

HES %2

Rüzgâr Santrali %6

5 %41,7 Milyon 4,5 TwH 
Şehir Pazar Payı Abone Toplam Tüketim

Devam Eden Elektrik Üretim Projeleri

Elektrik Dağıtımı



Türkmenistan, Irak ve Gürcistan’da 
5 proje devam etmektedir.

Türkmenistan’da tamamlanan projelerin 
toplam kapasitesi 630,4 MW’dır.

 ˤMÜHENDİSLİK VE İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER

 ˤMÜHENDİSLİK VE İNŞAAT TAMAMLANAN PROJELER

Türkmenbaşı Rafinerisi 
Elektrik Santrali  

Kapasite 126,4 MW
Ekipman Özellikleri Basit Daire, 
3 X GE-PG6581 (Çerçeve 6B)
Proje Süresi 14 ay / 12 ay
Voltaj Seviyesi 35 KV ve 110 KV
Teslim Tarihi Şubat 2003

Türkmenistan Aşkabat 
Elektrik Dağıtım

Başlama Tarihi 2012 
Bitiş Tarihi 2015 

Gürcistan, Gardabani Kombine 
Devre Elektrik Santrali 

Kapasite 230 MW 
Başlama Tarihi 2012 
Bitiş Tarihi 2014 

Balkanabat 
Elektrik Santrali  

Kapasite 126,4 MW
Ekipman Özellikleri Basit Devre 3 x GE-
PG6581-B (Çerçeve 6B)
Proje Süresi 8 ay / 12 ay
Voltaj Seviyesi 110 KV ve 220 KV
Teslim Tarihi Ekim 2003

Irak Nainawa Basit Devre 
Elektrik Santrali 

Kapasite 750 MW 
Başlama Tarihi 2011 
Bitiş Tarihi 2013 

Balkanabat 
220/110 KV İstasyonu

Yer Balkanabad, Türkmenistan
Teslim Tarihi Ekim 2003

Irak Al Khairat Basit Devre 
Elektrik Santrali

Kapasite 1,250 MW 
Başlama Tarihi 2011 
Bitiş Tarihi 2013 

Amuderya HV Elektrik 
İletim Hattı/Dağıtım

Yer Türkmenabad, Türkmenistan
Teslim Tarihi Mart 2007

Aşkabat 
Elektrik Santrali

Kapasite 254 MW
Ekipman Özellikleri 2 x GE-PG9161-E 
(Çerçeve 9E)
Proje Süresi 11 ay / 24 ay
Voltaj Seviyesi 110 KV
Teslim Tarihi Şubat 2006

Abadan 
Elektrik Santrali    

Kapasite 123,6 MW
Ekipman Özellikleri Basit Daire, 
GE-PG9161-E (Çerçeve 9E)
Proje Süresi 14 ay / 24 ay
Voltaj Seviyesi 110 KV
Teslim Tarihi Ekim 2003

Yurt Dışı Operasyonları



ÇORuM
295.170

ÇORuM
661.855.288

AMASYA
170.843

AMASYA
411.366.710

ORDu
425.396

ORDu
917.346.339

SİNOP
140.442

SİNOP
281.582.460

SAMSuN
665.906

SAMSuN
2.197.074.551

Çalık YEDAŞ, 2011 yılında abone sayısında yakaladığı %1,52 
oranındaki artışı 2012 yılında sürdürerek %5,13 oranında 

büyümeyle toplam abone sayısını 1.697.757’ye yükseltmiştir.

Yüksek gelişme potansiyeline sahip kentleri kapsayan Çalık YEDAŞ 
faaliyet bölgesinde 2012 yılında 4.469.225.348 kWh elektrik 

tüketimi gerçekleşmiştir. 

1.697.757 4.469.225.348
Abone Sayısı Değişimi Elektrik Enerjisi Tüketimi Değişimi (KwH)

 ˤ KISAcA ÇALIK YEDAŞ 

Arıza sayısı 2012 yılında 2011 yılına göre 
%4,52 oranında azalmıştır

(*) Arıza sayısı ve fider açma ceza tutarlarında yaşanan düşüş, 
Çalık YEDAŞ’ın gelişen operasyonel gücünün ispatı konumundadır. 

(**) Çalık YEDAŞ, sayaç okuma oranını istikrarlı bir biçimde 
artırarak finansal başarılarını sürdürülebilir kılmaktadır.

Fider açma ceza sayısı 2012 yılında 
2011 yılına göre %79,52 azalmıştır.

2012 yılında okuma oranı %96,5 olarak 
gerçekleşmiştir.

%4,52 %79,52 %96,5
Arıza Sayısı(*) Fider Açma ceza Sayısı(*) Okuma Oranı (%)(**)

2011

112.793

2012

107.692

2011

508

2012

104

2011

88,24

2012

96,5
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 ˤ KISAcA ÇALIK YEDAŞ 

Kârlılıkta %125 artış,  
189 milyon TL  
net kâr…

Şirket’in %99,996 oranındaki hissesi Çalık 
Holding bünyesindeki Çalık Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’ye aittir. Ticari faaliyetleri 1930’lu yıllara 
dayanan Çalık Ailesi’nin bir ferdi olarak 
Ahmet Çalık tarafından kurulan Çalık Holding; 
enerji, telekom, tekstil, inşaat, finans, medya 
ve madencilik sektörlerinde 16 ülkedeki iş 
girişimleri ile 20.000’den fazla kişiye istihdam 
sağlamaktadır.

Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan 
Balkanlar’a uzanan coğrafyada faaliyetlerini 
sürdüren Çalık Holding’in yıllık cirosu yaklaşık 
3 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır. Konsolide 
aktif büyüklüğü 6,5 milyar ABD dolarına 
yaklaşan Grup, hâlihazırda 20 milyar ABD 
dolarlık proje portföyü üzerinde çalışmaktadır.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 
özelleştirmeler kapsamında 29.12.2010 
tarihinde Çalık YEDAS ismiyle Çalık Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) bünyesine katılmıştır. 
Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe 
tüketicilere kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı 
amaçlayan Şirket, müşteri memnuniyeti 
temelinde, yenilikçi, uluslararası bir kurumsal 
yapı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başarılı bir yılı geride bırakan Çalık YEDAŞ, 
2012 yılında satış gelirlerini, bir önceki yıla 
göre %9’luk artışla 1.190 milyon TL’ye, FAVÖK 
(EBITDA) rakamlarını %43’lük bir artış ile 217,79 
milyon TL’ye çıkarmıştır. 2012 yılında Şirket’in 
kârlılığı %29 oranında artarak 175 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.

Çalık YEDAŞ’ın kârlılığı 2012 
yılında %125 oranında 

artarak 189 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.

%125
Kârlılık Artışı

5 yılda 500 milyon TL’lik 
yatırım

1,7 milyon müşteriye hizmet 
veren Çalık YEDAŞ, 5 yıl içinde 
toplam 500 milyon TL’lik yatırım 
gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 
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 ˤ ÇALIK YEDAŞ İLKLERİ

 ˤGÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPI 

Özelleşen Dağıtım Şirketleri içerisinde kendi 
network ağını ve ağ sunucularını kuran ilk 
şirket Çalık YEDAŞ‘tır.

 ˤMÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK BELGESİ

Kal-Der ve TÜSİAD’ın organize ettiği 
21’inci Kalite Kongresi’nde Çalık YEDAŞ’a 
Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi verilmiştir. 
Çalık YEDAŞ, bu belgeyi almaya hak kazanan 
ilk ve tek elektrik dağıtım şirketi olmuştur.

 ˤÇALIK YEDAŞ’A ALTIN VOLTAJ ÖDÜLÜ

Elektrik dağıtımında liderliğe soyunan Çalık 
YEDAŞ’a 3’üncü Türkiye Enerji Zirvesi’nde Altın 
Voltaj ödülü verilmiştir. Çalık YEDAŞ bir ilke 
daha imza atarak bu ödüle hak kazanan ilk 
elektrik dağıtım şirketi olmuştur.

 ˤKÜRESEL İLKELER SÖzLEŞMESİ 

Çalık YEDAŞ, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayarak bu sözleşmeye imza atan 
Türkiye’deki ilk ve tek elektrik dağıtım şirketi 
unvanını kazanmıştır.

 ˤcANLI HİzMET DÖNEMİ

‘‘Sektörde başta SMART GRID olmak üzere 
diğer IT uygulamaları ile entegre olmak ve 
teknolojik gelişmeleri takip ederek etkin ve 
verimli uygulamaları sisteme adapte etmek” 
hedefleri doğrultusunda Çalık YEDAŞ, Elektrik 
dağıtım sektöründeki lider firma vizyonunu 
teknoloji ile bütünleştirerek SAP ERP’ nin 8 
modülünü 5,5 ay ve SAP CRM uygulamasını 
2 ay gibi kısa bir sürede BCM ile entegre 
ederek canlı sisteminde sorunsuz olarak 
kullanmaktadır. Türkiye’ de tek olma özelliğine 
sahip GIS (coğrafi bilgi sistemi) SCADA/DMS 
(uzaktan kontrol ve izleme sistemi) ve AMR 
(otomatik sayaç okuma sistemi) ile entegre 
bir şekilde çalışacak SAP IS-U projesine de 
başlamıştır.

 ˤuLuSLARARASI MÜŞTERİ 
MEMNuNİYETİ STANDARDI 

Çalık YEDAŞ, ISO 10002:2006 Uluslararası 
Müşteri Memnuniyeti Standardı ve 
ISO 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgelerini alarak Türkiye’de bu 
belgelere sahip olan ilk elektrik dağıtım 
şirketi olmuştur.

Çevre güvenlik yatırımları 
1.056.636 TL olarak 

gerçekleşmiştir.

1.056.636 

Çevre Güvenlik 
Yatırımları 

2011

1.652

2012

1.056.636

Enerji nakil hattı yatırımları 
11.260.271 TL olarak 

gerçekleşmiştir.

11.260.271 

Enerji Nakil Hattı 
Yatırımları 

2011

7.438.509

2012

11.260.271
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 ˤ FİNANSAL GÖSTERGELER

Satış gelirlerinde  
%20 artış…

 ˤFİNANSAL GÖSTERGELER

Çalık YEDAŞ, bir önceki yıla kıyasla %30 
artışla toplam aktiflerini 1 milyar TL 

seviyesinin üzerine çıkarmıştır. 

1 MİLyar TL 593 MİLyon TL 
Toplam Aktifler

2010

591.400

2011

770.926

2012

1.006.000

Çalık YEDAŞ, 2012 yılında özkaynaklarını 
468.878 milyon TL’den 593.189 bin TL’ye 

yükseltmiştir. 

Toplam Özkaynaklar

2010

430.694

2011

468.878

2012

593.189

İstikrarlı bir biçimde satış gelirlerini artıran 
Çalık YEDAŞ’ın satış gelirleri, 2012 yılında 
1,2 milyar TL seviyesinin üzerine çıkmıştır. 

%20
Satış Gelirlerindeki Artış

2010

869.475

2011

1.048.000

2012

1.205.000

Bin TL Bin TL Bin TL
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Çalık YEDAŞ, bir önceki yıla kıyasla %16 
artışla brüt kârını 261.345 bin TL’ye 

çıkarmıştır.

Brüt Kâr

2010

126.347

2011

224.823

2012

261.345

Çalık YEDAŞ, 2012 yılında da kârlılığını 
koruyarak 119 bin TL faaliyet kârı 

açıklamıştır.

119 MİLyon TL
Faaliyet Kârı

2010

(7.480)

2011

118.552

2012

119.938

Çalık YEDAŞ, bir önceki yıla kıyasla 
net dönem kârını %125 artırarak  

189.130 bin TL’ye çıkarmıştır.  

189 MİLyon TL
Net Dönem Kârı 

2010

61.752

2011

82.771

2012

189.130

261 MİLyon TL

Bin TL Bin TL Bin TL
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 ˤ OPERASYONEL GÖSTERGELER

kWh

%100’e yakın 
cari dönem 
tahsilât oranı...

2011 yılında %8,14 olan kayıp 
kaçak oranı 2012 yılında 

%7,75’e gerilemiştir.

%7,75
Kayıp Kaçak Oranı

2011

401.950.340

2012

375.655.960
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2011 yılına göre, alınan enerji 
%1,9 oranında azalmıştır.

4.844.881.308
Alınan Enerji (kWh)

2012 yılında okuma 
oranı %96,50 olarak 

gerçekleşmiştir.

%96,50
Okuma Oranı

2011 yılına göre, satılan 
enerji %1,5 oranında azalış 

göstermiştir.

4.469.225.348
Satılan Enerji (kWh)

2011 yılına göre, tahakkuklar 
%21,44 oranında artış 

göstermiştir.

%21,44
Tahakkuk Artışı

Samsun %20,69

Ordu %22,18

Çorum %27,47

Amasya %17,10

Sinop %18,13

Çalık YEDAŞ 
Toplam %21,44

Samsun 2.348.570.804

Ordu 1.017.968.046

Çorum 708.498.777

Amasya 455.104.605

Sinop 314.739.077

Çalık YEDAŞ 
Toplam 4.844.881.308

Samsun 2.197.074.551

Ordu 917.346.339

Çorum 661.855.288

Amasya 411.366.710

Sinop 281.582.460

Çalık YEDAŞ 
Toplam 4.469.225.348

Samsun %98,07

Ordu %97,42

Çorum %96,55

Amasya %91,95

Sinop %92,84

Çalık YEDAŞ 
Toplam %96,50

2011’de %95 olan Cari Dönem Tahsilât Oranı 2012 yılında 
%99 olarak gerçekleşmiştir.

%99
cari Dönem Tahsilâtı

2011

1.119.198.891

2012

1.359.185.541

2011

1.062.805.336

2012

1.339.243.000

2012 yılında 2011 yılına göre reaktif tahakkuk kVARh olarak %3,7 azalmış, 
TL olarak ise 2012 yılında 2011 yılına göre %7,46 oranında artmıştır.

%7,46
Reaktif Tahakkuk Değerlerindeki Artış

TL Tahakkuk (TL)kVARh Tahsilât (TL)

2011

10.881.397

2012

11.693.290

2011

409.389.383

2012

394.243.828

 ˤPERAKENDE SATIŞ HİzMETLERİ GÖSTERGELERİ 
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 ˤ YATIRIMLAR

114 milyon TL  
yatırım…

 ˤ2012 YILI YATIRIM DAĞILIMI

 ˤ2012 YILI YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Samsun Ordu Amasya Sinop Çorum

Genel Müdürlük 
(Teknolojik 

ve Diğer 
Yatırımlar) Toplam

Gerçekleşen Yatırımlar 27.419.121,79 13.452.187,23 5.296.282,52 7.147.068,97 23.295.247,19 34.729.030,54 111.338.938,24

OPEX 44.003.744,22 33.205.117,87 17.094.450,47 15.062.868,60 23.451.531,05 - 132.817.712,21

Toplam 71.422.866,01 46.657.305,10 22.390.732,99 22.209.937,57 46.746.778,24 34.729.030,54 244.156.650,45

2012 Yılı Yatırım Dağılımı

Toplam Yatırım Tutarı (TL) Toplam Yatırımdaki Payı (%)

Şebeke Yatırımları 53.423.139,38 21,88

Enerji Nakil Hatları 11.618.768,63 4,76

Aydınlatma Yatırımları 9.108.129,82 3,73

Şebeke Yatırımları Toplamı 74.150.037,83 30,37

Çevre, Güvenlik 2.459.869,87 1,01

Diğer Yatırımlar 6.338.499,48 2,60

Şebeke İşletim Sistemi Teknolojik Yatırımlar 11.507.478,37 4,71

Perakende Satış Hizmeti Teknolojik Yatırımlar 16.883.052,69 6,91

Toplam CAPEX 111.338.938,24 45,60

Toplam OPEX 132.817.712,21 54,40

Toplam Yatırım Tutarı 244.156.650,45 100,00
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 ˤ ORTAKLIK YAPISI

Çalık YEDAŞ

Ortak Adı/Unvanı Pay Adedi (Adet) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) 

Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş. 999.996 99,996 999.996 

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 0,000000001 1

Çalık Holding A.Ş. 1 0,000000001 1 

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. 1 0,000000001 1 

GAP Güneydoğu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 0,000000001 1

Toplam 1.000.000 100 1.000.000

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Ortak Adı/Unvanı Pay Adedi (Adet) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)

GAP Pazarlama A.Ş. 800.000 0,010 8.000

Çalık Holding A.Ş. 7.974.677.025 99,666 79.746.770

GAP Güneydoğu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16.277.025 0,203 162.770

Ahmet Çalık 8.554.050 0,107 85.540

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. 800.000 0,010 8.000

Çiğdem Çalık 277.025 0,003 2.770

Çalık Holding A.Ş. 

Ortak Adı/Unvanı Pay Adedi (Adet) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) 

Ahmet Çalık 240.851.349 99,9997 240.851.349 

Mahmut Can Çalık 13 0,0000 13 

Çiğdem Çalık 235 0,0001 235 

Diniye Çalık 398 0,0002 398 

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. 5 0,0000 5 

Toplam 1.000.000 100 1.000.000

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. 

Ortak Adı/Unvanı Pay Adedi (Adet) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) 

Ahmet Çalık 780.300 0,683 780.300

Çiğdem Çalık 15.300 0,013 15.300

Diniye Çalık 15.300 0,013 15.300

Çalık Holding A.Ş. 75.689.100 66,286 75.689.100

Çalık Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. 37.685.000 33,003 37.685.000

Çiğdem Çalık 277.025 0,003 2.770

GAP Güneydoğu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Ortak Adı/Unvanı Pay adedi (Adet) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) 

Ahmet Çalık 1.298.150 1,0110 1.298.150

Çiğdem Çalık 27.300 0,0213 27.300

Çalık Holding A.Ş. 82.750.700 64,4456 82.750.700

Diniye Çalık 27.300 0,0213 27.300

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. ait ortaklık yapısı 42.786.400 33,3217 42.786.400

Saadet Taçyıldız 150 0,0001 150

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.514.000 1,1791 1.514.000





Bakıra özen göstermediğinde, onu işlemek zordur. 
Her iş özen ister. Bizim işimiz ayrı bir özen gerektirir. 

Özenle elektriğini ulaştırdığımız, Amasya’da yarım asırdır 
el işlemeli bakır semaver üreten Mustafa Sofu usta gibi 

işimizin üzerine titriyoruz.

MuSTAFA uSTA GİBİ
İŞİMİzİ ÖzENLE YAPIYORuz

2012 3.046.662

2011 3.026.797

3 milyonluk nüfusa kesintisiz ve kaliteli elektiriği özenle taşıyoruz.
3.046.662

ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI YAPTIĞIMIz TOPLAM NÜFuS
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 ˤ YÖNETİM KuRuLu BAŞKANI’NIN MESAJI

Enerji sektörünün 
dönüşüm yılı…

Değerli paydaşlarımız,

2012 yılı dünyadaki birçok ülkede ekonomik 
açıdan dengelerin, belki de kalıcı biçimde 
değiştiği, siyasi açıdan on yıllardır korunan 
statükonun yıkıldığı, son derece hareketli bir 
yıl olmuştur. Dünya ekonomisinde yüz yıllardır 
işleyen çark adeta tersine dönmüş ve Batı 
ülkelerinde, özellikle de Avrupa’da yaşanan 
ekonomik kriz nedeniyle, zenginlik Batı’dan 
Doğu’ya doğru kaymaya başlamıştır. 

Çin, Hindistan, Endonezya gibi Asya ülkelerinin 
ekonomilerinde son birkaç yıldır görülen 
performans artışı, 2012 yılında Avrupa ve 
ABD ekonomilerinin yaşadığı durgunluktan 
etkilenmemiş, tam tersine, bu ülkeler büyük bir 
sıçrama göstermiştir. 

Türkiye de benzer bir şekilde, istikrarını 
korumakla kalmayıp, büyümeye ve gelişmeye 
devam etmiştir. Ekonomik krizin vurduğu en 
büyük ihracat pazarlarımız olan Avrupa’daki 
durgunluğa ve bir başka önemli ihracat 
pazarımız olan komşumuz Suriye ile yaşanan 
olumsuzluklara rağmen, Türkiye, ihracatta 
siyasetin yönlendirmesiyle yeni pazarlara 
açılarak, 2012 sonu itibarıyla 152 milyar ABD 
dolarıyla yeni bir ihracat rekoru kırmıştır. Genel 
olarak bakıldığında, Türkiye 2012 yılını başarı ile 
geçiren ender ülkelerden biri olmuştur. 

Enerji pazarı büyümeye devam etti

Küresel piyasaları türbülansa sokan ekonomik 
krizden en az etkilenen ülkelerden biri olan 
Türkiye’de yaşanan büyüme, özellikle enerji 
pazarında kendini göstermiştir. 2012 yılında 

açıklanan veriler doğrultusunda küresel 
enerjinin köprüsü niteliğini taşıyan Türkiye’de 
hem tüketimin hem de üretimin artması, ulusal 
ve uluslararası firmaların Türkiye’ye yatırım 
ilgisinin çoğaldığını göstermektedir.

Türkiye’de 2012 yılında 57.071 MW’lık enerji 
üretilmiştir. Bu enerjiyi üreten toplam 771 
santral içinde doğal gaz, hidroelektrik 
santralleri (HES) ve rüzgâr santralleri (RES) 
büyük pay sahibidir. 

Özel sektörün payı artıyor

Üretilen enerjide özel sektörün payı hızla 
artmaktadır. 2003 yılında toplam 388,4 MW 
olan özel sektörün enerji gücü, 2012 yılında 
3.401 MW’a çıkmıştır. Türkiye’de elektrik enerji 
kurulu gücünün işletmelere göre dağılımında 
EÜAŞ 20.904 MW’la üretimin %36’sını tek başına 
gerçekleştirirken, özel şirketleri temsil eden 
serbest üretim firmalarının payı %34,7 olmuştur.

2012 yılı, enerji sektöründe şirket alımları ve 
birleşmeler konusunda önemli gelişmelere 
sahne olmuştur. Uluslararası danışmanlık firması 
PwC tarafından hazırlanan birleşme ve satın 
alma raporuna göre, 2012 yılında Türkiye’de 
enerji alanında birleşme ve satın almaların 
hacmi 9,5 milyar ABD doları olmuştur. 

PwC Türkiye Enerji Sektörü Danışmanlığı 
tarafından hazırlanan çalışmaya göre, 
toplam 45 satın alma ve birleşme işlemi 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde Seyitömer Termik 
Santrali’nin özelleştirme ihalesi, E.ON’un Enerjisa 
yatırımı ile Boğaziçi, Gediz ve Akdeniz Elektrik 
Dağıtım Şirketleri’nin özelleştirme ihaleleri, öne 

Türkiye’nin elektrik üretim 
kapasitesi 2012 yılında 
57.071 MW’a ulaşmıştır.

57.071 MW
Enerji Üretimi
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çıkan gelişmeler olarak dikkat çekmektedir. 
Doğal gazda yılın en önemli işlemi, Petkim’deki 
%10,32’lik kamu hissesinin özelleştirilmesi 
olmuştur. 

Özelleştirme ihaleleri 2013’te de sürecek

Daha önce iptal edilen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., 
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik 
Dağıtım AŞ ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım 
AŞ (AYEDAŞ) ihalelerinin 2013 yılı başında 
başarıyla gerçekleşmesi, 2013 yılının sektör 
açısından olumlu bir yıl olacağını göstermiştir.  
Yabancı firmaların da ilgi gösterdiği Başkent 
Gaz ve İGDAŞ ihale sürecinin başlaması da 
2013’e damgasını vuracak gelişmelerden biri 
olacaktır. Abu Dhabi şirketi TAQA’nın Afşin 
Elbistan Elektrik Santralları ve linyit sahalarına 
yapacağı yatırımın, 2013 yılının en önemli 
işlemi olma olasılığı da çok yüksektir. 2011’de 
imzalanan Mersin Akkuyu’daki 4.800 MW’lık 
nükleer santralin yanında ikinci nükleer santral 
için Japonya, Güney Kore, Çin ve Kanada’dan 

dört firma ile yürütülen müzakerelerin de bu yıl 
sonuçlanması beklenmektedir. 

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle, doğal 
gaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının 
yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının 
Avrupa’ya aktarılmasında da önemli bir işlev 
üstlenmektedir. Bu konudaki son gelişmelerden 
biri de Türkiye’nin, Kuzey Afrika bölgesinde 
güneş enerjisi ile üretilecek olan yenilenebilir 
enerjinin aktarım noktalarından biri olmasıdır. 
Enerji şirketleri Dii ve Medgrid’in projelerinde 
Türkiye’nin önemli bir konumu bulunmaktadır. 
Desert Power 2050 (Çöl Enerjisi 2050) raporuna 
göre, Avrupa ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu 
(MENA) arasındaki entegre bir sistem ile 
Avrupa’nın, elektrik ihtiyacının %20’ye varan 
bir kısmının MENA bölgesinden sağlanması 
hedeflenmektedir. Yılda 33 milyar euro tasarruf 
olanağı sağlayacak olan proje, Avrupa enerji 
sektöründeki karbon salınımında %95’lik bir 
azalma potansiyeli taşımaktadır. 

Ahmet Çalık 
Yönetim Kurulu Başkanı
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 ˤ YÖNETİM KuRuLu BAŞKANI’NIN MESAJI

Akdeniz’in güneyindeki bağlantıların ve 
Suriye-Türkiye karasal bağlantısının toplam 
kapasitesi 222 GWNTC (gigavat cinsinden net 
aktarım kapasitesi) seviyesinde bulunmaktadır. 
MENA ile Avrupa arasında yılda yaklaşık 1.100 
teravat/saat elektrik akışı gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Kuzey Afrika güneşinden 
üretilecek olan elektriğin Avrupa’ya 
aktarılmasına olanak sağlayacak olan bu 
güzergâhta önemli bir rol üstlenilmektedir. 

Yaşanan bu hızlı değişim, operasyonları 17 
ülkeye yayılmış olan ve 20.000’den fazla kişiye 
istihdam sağlayan bir Grup olarak, tarafımızdan 
çok yakından izlenmiştir. Önümüzdeki 
dönemde de izlenmeye ve değerlendirilmeye 
devam edecektir. Çalık Grubu olarak 2013 yılı 
hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada yer 
alan bölge ülkelerinde katma değer oluşturan, 
kalıcı dostluk köprüleri kuran, insana değer 
katan ve değer veren projeler geliştirerek 
istikrarlı büyümemizi sürdürmektir. İnanıyorum 
ki, Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar ile Balkan 
ülkelerinde devam etmekte olan faaliyetlerimiz 
ve yeni başladığımız tüm projeler, Çalık Grubu 
olarak bizi hedefimize daha da yaklaştıracaktır. 

İnovatif iş modelleri

2013 yılında ve sonrasında faaliyet içerisinde 
olduğumuz yedi farklı sektörde ve 17 farklı 
ülkede girişimlerimizi daha yenilikçi bir 
yaklaşımla, yeni teknolojileri uygulayarak, daha 
kârlı ve artan pazar payları ile sürdürürken, çok 
önem vereceğimiz bir başka konu da inovasyon 
olacaktır. 

Grubumuz gibi pek çok farklı sektörde, çok 
geniş bir coğrafyada, çok büyük hacimli 
faaliyetler yürüten kurumların, bu konumlarını 
uzun yıllar koruyabilmeleri ancak inovatif 
düşünme yöntemlerine dayalı yeni iş modelleri 
geliştirmeleriyle mümkündür. Verimlilik ve 
doğru çalışma biçimleri, önümüzdeki dönemde, 
faaliyette bulunduğumuz her sektörde en 
çok önem vereceğimiz konuların başında yer 
alacaktır. 

Biz hedeflerimizi bugüne kadar her sektörde 
ve her şirketimizde değerli insan kaynağımızın 
katkısı ve desteği ile gerçekleştirdik. 
Yüksek nitelikli insan kaynağımız, köklü 
kurumsal yapımız, zengin kurum kültürümüz 
başarılarımızın temelini oluşturmuştur. 
Önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda 
sergileyeceğimiz başarılarda en önemli 
unsur, yine tüm şirketlerimizde çalışan 
arkadaşlarımızın emekleri, becerileri ve 
deneyimleri olacaktır. Onların ve ailelerinin 
özverileri ve fedakârlıkları sayesinde hepimizin 
gurur duyacağı yeni başarılara ulaşacağımıza, 
faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ülkemiz 
ve iş yaptığımız diğer ülkeler için değer 
yaratacağımıza yürekten inanıyorum.

Saygılarımla

Ahmet Çalık 
Yönetim Kurulu Başkanı

Kalıcı dostluk köprüleri 
kuran projeler…

Grubumuz gibi pek çok 
farklı sektörde, çok 
geniş bir coğrafyada 
faaliyetler yürüten 
kurumların, bu 
konumlarını uzun yıllar 
koruyabilmeleri ancak 
inovatif düşünme 
yöntemlerine dayalı 
yeni iş modelleri 
geliştirmeleriyle 
mümkündür.
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 ˤ YÖNETİM KuRuLu
Ahmet Çalık 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Çalık, 1958 yılında Malatya’da doğmuştur. 

1930’lu yıllardan bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
bir ailenin üyesi olan Çalık, Ticari hayatına 1981 yılında Ortadoğu 
Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi kurarak başlamıştır. 1987 yılında 
Malatya’da GAP Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’yi kurarak Doğu 
Anadolu’nun ilk büyük sanayi yatırımını gerçekleştiren Çalık, aynı 
dönemde, uluslararası faaliyet ve yatırım hedefleri doğrultusunda, 
Orta Asya ülkelerinde ilk yurt dışı yatırımlarına başlamıştır. 1992 
yılından itibaren Türkiye’de edinmiş olduğu ticari deneyimlerini 
yurtdışına taşıyarak Çalık Grubu’nun faaliyet gösterdiği 
coğrafyalarda enerji, telekom, finans, inşaat, medya, tekstil ve 
madencilik alanlarında önemli yatırımlara imza atan Ahmet Çalık, 
1997 yılında tüm Grup şirketlerini tek bir çatı altında birleştirmek 
amacıyla Çalık Holding’i kurmuştur. 1999 yılında T.C. Devlet Üstün 
Hizmet Madalyası, Haziran 2002’de T.C. Dışişleri Bakanlığı Üstün 
Hizmet Madalyası ve 2006 yılında T.B.M.M. Üstün Hizmet Ödülü’ne 
layık görülmüş, Kazakistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu 
olarak atanmıştır. Ahmet Çalık, Çalık Holding’te Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Osman Saim Dinç  
Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doçent unvanı alan Dr. Dinç, 
General Electric ve TPAO gibi ulusal ve uluslararası firmalarda 
yöneticilik yaptıktan sonra, 2007 yılında Holding’in enerji alanında 
faaliyet gösteren firması Çalık Enerji’ye Genel Müdür olarak 
atanmıştır. Dr. Dinç, aynı zamanda Çalık Enerji’de Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Mehmet Ertuğrul Gürler  
Yönetim Kurulu Üyesi

1958 doğumlu olan Mehmet Ertuğrul Gürler, Marmara Üniversitesi 
İktisat Fakültesi mezunudur. 30 yılı aşkın çalışma deneyimine sahip 
olan Gürler, 1987 yılından 1994 yılına kadar Dow Türkiye A.Ş.’de 
çeşitli kademelerde çalışmış, Mali İşler Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 1994-1998 yılları arasında Total 
Oil Türkiye A.Ş. Genel Müdür Vekili ve Genel Sekreterlik görevini 
üstlenen Gürler, 1998 yılında Genel Müdür olarak Çalık Holding A.Ş. 
bünyesine katılmıştır. Halen Çalık Holding ve Aktif Bank Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Gürler, Banka Kombetare 
Tregtare ve Aktif Bank’ın ilişkili kuruluşu E-Kent Teknoloji ve 
Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

Tahsin Yazar  
Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Erzurum’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Erzurum’da tamamlamıştır. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olan Yazar, 2010 yılında 
Çalık grubuna katılmıştır.

Yıldıray Tınar 
Yönetim Kurulu Üyesi

Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan 
Tınar, iş hayatına aynı yıl Limak İnşaat A.Ş.’de başlamıştır. 
1993-1998 yılları arasında Tübitak’ta Araştırma Mühendisi ve Proje 
Müdürü olarak görev yapan Tınar, 1998-2002 yılları arasında ise 
Sakarya Bolu Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Teknik Müdür’lük yapmıştır. 
2002 yılında Çalık Holding Ailesi’ne katılarak Tınar, Çalık Enerji 
A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Tınar, 2012 yılında EPC 
ve Enerji Yatırımları Direktörü görevine atanmıştır. Tınar, Çalık 
Enerji’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Rıdvan Aktürk 
Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü mezunu olan Aktürk, Londra’daki Middlesex 
Üniversitesi’nde İşletme dalında master yapmıştır. İş hayatına 1992 
yılında Türk Standartları Enstitüsü’nde başlayan Aktürk, 1996-
2006 yılları arasında Ulusoy Elektrik A.Ş.’de Satış ve Pazarlama 
Müdürlüğü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 2006 
yılında RVA Mühendislik ve Müşavirlik şirketini kuran Aktürk, aynı 
yıl Çalık Enerji A.Ş.’de Kurumsal Strateji Direktörlüğü görevine 
atanmıştır. Aktürk, Çalık Enerji’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmaktadır.
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Enerji sektörünün 
rol modeli…

2010 yılı sonunda Çalık Holding tarafından 
devralınan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım 
A.Ş, özelleştirme sonrası ikinci yılında bir 
dünya markası olma hedefine dev adımlarla 
ilerlemektedir. Kısa süre içerisinde birçok 
ilki gerçekleştiren Çalık YEDAŞ, çalışmalarını 
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada örnek 
alınan bir rol model olma hedefi doğrultusunda 
sürdürmektedir. 

Çalık YEDAŞ, gerçekleştirilen atılımlar sayesinde 
iki yıl içerisinde zarar eden bir şirketten, 
finansal açıdan Türkiye ortalamasının üzerinde 
performans gösteren bir şirkete dönüşmüştür. 
2012 yılında serbest tüketici limitlerindeki 
düşüşe rağmen pazar payanı koruyan Çalık 
YEDAŞ’ın, satış gelirleri %21’lik bir artışla 1.190 
milyon TL’ye, FAVÖK (EBITDA) de %43’lük bir 
artış ile 217,79 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2012 
yılında cirodaki artışın yanında, maliyetlerde 
sağlanan verimlilik sayesinde, kârlılığımız 
%29 oranında artarak 175 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.

2012’de 110 milyon TL yatırım

Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için 
yatırımlarımız devam etmektedir. 2012 yılında, 
kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sürekliliğini 
sağlamak için en son olarak bölgeye 1984 
yılında yapılmış olan şebeke yatırımlarını  
artıran Çalık YEDAŞ’ın 2012 yatırım 
tutarı, 110 milyon TL’yi aşmıştır. Böylece, 
gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, kamu 
dönemindeki yatırımları dörde katlamıştır. 
2011-2015 dönemini kapsayan beş yılı 
içerisinde toplam yatırımlarımız 500 milyon TL’yi 
bulacaktır. 

Türkiye’nin elektrik dağıtımında liderliğine 
soyunan Çalık YEDAŞ’ın yatırımları sadece yurt 
içiyle sınırlı kalmamakta, Avrupa’nın önde gelen 
elektrik dağıtım şirketlerinden biri olma hedefi 
doğrultusunda yurt dışında da sürmektedir. 
Şirket, bu çerçevede, Limak ile Kosova’da 
özelleştirilen elektrik dağıtım şirketini, 26,3 
milyon avroluk teklifle satın almıştır. Mayıs 
2013’ten itibaren elektrik dağıtımını üstlenecek 
olan konsorsiyumun, 15 yılda 300 milyon avro 
yatırım yapması planlanmaktadır.

Teknolojiyle bir adım önde

Elektrik dağıtım pazarı giderek daha da 
rekabetçi bir ortama dönüşmekte, “abone” 
mantığının yerini “müşteri” mantığı almaktadır. 
Bu rekabet ortamında teknolojik olarak en iyi 
durumda olan şirket, rekabet avantajını da 
eline geçirecektir. Bu vizyonu önceden görerek 
harekete geçen Çalık YEDAŞ, çok kısa bir süre 
içerisinde teknolojik anlamda Avrupa’daki 
elektrik dağıtım şirketleriyle aynı düzeye 
gelmeyi başarmıştır.

Sektörde başta Smart Grid olmak üzere 
diğer IT uygulamaları ile entegre olmak ve 
teknolojik gelişmeleri takip ederek etkin ve 
verimli uygulamaları sisteme adapte etmek 
hedefleri doğrultusunda Çalık YEDAŞ, elektrik 
dağıtım sektöründeki lider firma vizyonunu 
teknoloji ile bütünleştirerek SAP ERP’nin sekiz 
modülünü 5,5 ay ve SAP CRM uygulamasını iki 
ay gibi kısa bir sürede BCM ile entegre etmiş 
ve canlı sisteminde sorunsuz olarak kullanmaya 
başlamıştır. 

2012 yılında FAVÖK %43’lük bir 
artış ile 217,79 milyon TL’ye 

ulaşmıştır. 

%43
FAVÖK Artışı
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Türkiye’de tek olma özelliğine sahip GIS (coğrafi 
bilgi sistemi) SCADA/DMS (uzaktan kontrol ve 
izleme sistemi), ve AMR (otomatik sayaç okuma 
sistemi) ile entegre bir şekilde çalışacak olan 
SAP IS-U projesi de 2012 yılı sonu itibarıyla 
tamamlanmıştır.

Mükemmellik yolculuğunu çok boyutlu olarak 
sürdüren Çalık YEDAŞ, teknoloji ve altyapı 
yatırımlarıyla yetinmemekte, “Sürekli değer 
yaratma” vizyonu doğrultusunda “Mükemmellik 
Modeli&Balance Score Card” modellerini bir 
arada kullanarak oluşturduğu doğru stratejileri 
tüm süreçlerinde hayata geçirmektedir. 
Şirket’in stratejik performansları sürekli olarak 
ölçülmekte ve geliştirilmektedir.

Mükemmellikte yetkinlik belgesi aldık

Avrupa Kalite Ödüllü Dağıtım Şirketi olma hedefi 
doğrultusunda özveriyle çalışmakta olan Çalık 
YEDAŞ, imzaladığı Ulusal Kalite Hareketi İyi 
Niyet Bildirgesi ile EFQM Mükemmellik Modeli’ni 
uygulamaya başlamıştır. Bu modelin gereklerini 

hızla hayata geçiren Çalık YEDAŞ, Kal-Der 
ve TÜSİAD’ın organize ettiği 21’inci Kalite 
Kongresi’nde 3 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik 
Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan 
Türkiye’deki ilk ve tek elektrik dağıtım şirketi 
olan Çalık YEDAŞ, “mükemmellik yolculuğu”na 
2012 yılında ISO 10002:2006 Uluslararası 
Müşteri Memnuniyeti Standardı ve ISO 27001: 
2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini 
alan ilk elektrik dağıtım şirketi olmanın 
gururunu ekleyerek devam etmektedir. 

Tüm çalışanlarımız, şirket hedef ve stratejilerini 
sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti 
temelinde oluşturarak müşterilerimize 
kesintisiz, hızlı ve saygılı hizmet vermek 
amacıyla çalışmaktadır. Müşterilerimize 7/24 
öneri, istek, elektrik kesintisi bildirimi ve 
her türlü bilgi talebinde bulunabilecekleri 
mobil hizmet, online hizmet ve çağrı merkezi 
hizmeti sunulmaktadır. Müşteri odaklı anlayışı 

Nurettin Türkoğlu 
Genel Müdür
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sonucunda ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Kalite belgesini alan Çalık 
YEDAŞ, müşteri hizmetleri merkezlerini 
yenileyerek ve sayılarını artırmış, işlem çeşitliliği 
ile hizmette farkındalık yaratmıştır. 

Tüm Türkiye’ye örnek gösterildik

Kesintisiz hizmet hedefiyle yürüttüğümüz bu 
çalışmalar, her kesimin takdirini kazanmıştır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner 
Yıldız, Çalık YEDAŞ’ı överek çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, kayıp kaçak 
hedeflerine ulaşma konusunda Çalık YEDAŞ’ı 
Tüm Türkiye’ye örnek göstermiştir.

Bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti 
Araştırması da Çalık YEDAŞ’ın müşterileri 
tarafından, “Güler yüzlü, yenilikçi, güvenilir, 
müşteri memnuniyetine önem veren, 
köklü, Türkiye için çalışan bir şirket” olarak 
görüldüğünü ortaya koymuştur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, bir kurumun tüm 
paydaşlarına ve dünyaya karşı sorumluluğunu 
gönüllü uygulamalarla yerine getirmesidir. Çalık 
YEDAŞ’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk vizyonu; 
ticari faaliyetlerini sürdürürken bölgesinden 
başlayarak ulusal anlamda ekonomik, sosyal, 
çevresel ve etik değerler konularında tüm 
paydaşlarıyla birlikte uluslararası alanda 
kıyaslanabilir ve rol model olabilecek 
uygulamalarla sorumluluğunu yerine getirmektir. 

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde 
faaliyete başladığı günden itibaren bölgeye 
ciddi yatırımlar yapan ve yapmaya da devam 
eden Çalık YEDAŞ, faaliyet bölgesinde ekonomik, 
sosyal ve çevresel olarak birçok sorumlu 
uygulamayı hayata geçirmiştir. 

2012 yılında kadın emeğini ekonomiye 
kazandıran Kadın Emeği Pazarı projesi, 
Kızılırmak Deltası’nda yaşayan ve nesli 
tükenmekte olan dikkuyruk, saz horozu, turna 
gibi göçmen kuş türlerinin korunması projesi 
vb. projeleri hayata geçiren Çalık YEDAŞ, 
bu çalışmaları sayesinde Avrupa Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Jüri 
Birincilik Ödülü’yle ödüllendirilmiştir. Bunun yanı 
sıra Şirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği/Corporate Responsibility Europe 
(CRE) tarafından düzenlenen “İşletme 2023; 
Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Pazaryeri” Organizasyonunda “Yılın 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birincilik Ödülü”nün 
yanı sıra “Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü’ne layık 
görülmüştür.  

Beş yılda 14 proje

Sosyal sorumluluk çalışmalarımız, Şirket 
çalışanları ve sosyal paydaşların talepleri 
doğrultusunda devam etmektedir. Bu çerçevede, 
2012-2015 yılları arasında, dünyadaki büyük 
elektrik dağıtım şirketlerinin 25 yılda geldiği 
noktaya 5 yılda gelmemizi sağlayacak toplam 
14 farklı Kurumsal Sosyal Sorumluk Projesi 
planlamış durumdayız.

Kurumsal sosyal 
sorumlu bir vatandaş…

Müşteri odaklı anlayışı 
sonucunda ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Kalite 
belgesini alan Çalık 
YEDAŞ, iş süreçlerini 
verimlilik ve hız 
kriterleri açısından 
mükemmelleştirmeye 
devam etmektedir. 
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Çalık YEDAŞ, sürdürülebilir başarının arkasında 
çalışanlarının becerisi ve yetkinliğinin önemli 
bir rol aldığına, misyon, vizyon ve stratejik 
gelişimin sağlanmasında hedefe ulaşabilmek 
için kalite ve işbirliği ruhunun birleşmesinden 
oluşacak tüm potansiyellerin, Şirket’in 
başarısına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

“Farkı yaratan insandır” yaklaşımıyla; 
özelleştirme sonucu yapısal değişim başlattığı 
bu iki yılda en büyük yatırımını insan kaynağına 
yapan Çalık YEDAŞ, tüm çalışanları ve hizmet 
alımı yapılan firma çalışanlarına yönelik; iş 
başı, mesleki-teknik, kişisel gelişim, yönetim 
becerileri, kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri düzenlemiştir. Bu çalışmalar, bizi çok 
mutlu eden sonuçlara ulaştırmış, 2010 yılında 
%47,50 olan çalışan memnuniyeti, 2012 sonu 
itibarıyla %96,50’ye ulaşmıştır.

Dünyanın önde gelen şirketleri tarafından 
kullanılan Mükemmellik Modeli&Balance Score 
Card uygulamalarını da kapsayan şeffaf bir 
yönetim anlayışını benimseyen Çalık YEDAŞ, 
hedef ve stratejilerini sürdürülebilirlik, sürekli 
gelişim ve müşteri memnuniyeti ilkeleri 
çerçevesinde şekillendirmektedir. Paydaşlarının 
tümünü hedef ve stratejilerine ortak etmeye 
odaklanan Şirketimizin yönetim anlayışı, 
KALDER (Türkiye Kalite Derneği) ve TÜSİAD 
tarafından düzenlenen 21. Kalite Kongresi’nde 
“Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi–EFQM 3 Yıldız’’ 
ödülüne layık görülmüştür. Bu belgeyi alan ilk 
ve tek elektrik dağıtım Şirketi konumunda olan 
Çalık YEDAŞ, önümüzdeki dönemde de 
çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmeyi 
hedeflemektedir. 

2012 yılında özkaynaklar 
593.189.813 TL olarak 

gerçekleşmiştir.

Özkaynak Artışı

2011

468.878.248

2012

593.189.813

%26

Çalışanlarımızdan aldığımız bu güçle, 2013 
yılında da EFQM kalite ödüllü Çalık YEDAŞ olarak 
hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bünyemize 
yeni elektrik dağıtım şirketleri katarak 1,7 
milyon olan müşteri sayımızı en az 5 milyona, 
5 milyar kWh olan yıllık satın alınan enerji 
miktarımızı en az 20 milyar kWh’e çıkartarak 
sektörün lider markası olmak ve Türkiye’de 
elektrik dağıtım sektörünün %20’sinde 
faaliyette bulunmak hedeflerine emin adımlarla 
yürüyeceğiz.

Bu yolda bize kesintisiz güç veren Çalık Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çalık, 
tüm Çalık Holding ve Çalık Enerji yöneticilerine; 
bizi başarıya taşıyacak olan sektörün en 
iyilerinden oluşan çalışanlarımıza ve tüm sosyal 
paydaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.

Saygılarımla

Nurettin Türkoğlu 
Genel Müdür
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Nurettin Türkoğlu 
Çalık YEDAŞ Genel Müdürü

Malatya’da doğan Türkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Bir süre özel sektörde 
çalışan Türkoğlu, TEDAŞ bünyesinde; Elazığ, Malatya, Gaziantep 
müesseselerinde ve Ankara Genel Müdürlük’te çeşitli görevlerde 
bulunduktan sonra, 2006-2010 yılları arasında Çalık Enerji A.Ş.’de 
Enerji Özelleştirmeleri ve Kamu İhaleleri Koordinatörlüğü görevine 
atanmıştır. Türkoğlu, 2010 yılından beri Çalık YEDAŞ Genel 
Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan 
Türkoğlu, İngilizce bilmektedir.

İdris Elbek 
İcra Kurulu Üyesi

Ankara’da doğan Elbek, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun olmuştur. Elbek, uzun yıllar TEK ve TEDAŞ 
bünyesinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2008-2010 yılları 
arası AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak 
çalışmıştır. 2010 yılından bu yana Çalık YEDAŞ bünyesinde İdari ve 
Sosyal İşler konusunda İcra Kurulu Üyesi olarak çalışan Elbek, evli 
ve bir çocuk babasıdır.

M. Kenan Akgümüş 
İcra Kurulu Üyesi

Şavşat’ta doğan Akgümüş, Ankara Üniversitesi Astronomi ve 
Uzay Bilimleri Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzun yıllar TEDAŞ 
bünyesinde yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla Çalık 
Enerji A.Ş. bünyesinde Enerji Özelleştirmeleri ve Kamu İhale Müdürü 
olarak çalışmaya başlayan Akgümüş, 2010 yılından bu yana Çalık 
YEDAŞ bünyesinde Perakende ve Bilgi Teknolojileri konusunda İcra 
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akgümüş, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Orhan VARAN 
İcra Kurulu Üyesi

Artvin’de doğan Varan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzun yıllar TEK ve 
TEDAŞ bünyesinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı 
itibarıyla Çalık YEDAŞ bünyesinde Dağıtım Hizmetleri konusunda 
İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Varan, evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Sedat Yüksel 
Genel Müdür Danışmanı

Samsun’da doğan Yüksel, Ankara Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ bünyesinde üst düzey 
yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla Çalık YEDAŞ 
bünyesinde Genel Müdür Danışmanı olarak çalışmaktadır.

Hasan Avni zengin 
Genel Müdür Danışmanı

Çaykara’da doğan Zengin, Samsun M.E.B. Yabancı Diller Yüksek 
Okulu İngilizce Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ bünyesinde 
üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla Çalık 
YEDAŞ bünyesinde Genel Müdür Danışmanı olarak çalışmaktadır. 
Zengin, evli ve iki çocuk babasıdır.

İlknur Yılmaz 
Planlama Yatırımlar ve Tesis Koordinatörü

Samsun’da doğan Yılmaz, 1993 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 
1993-1999 yılları arasında Samsun Makine Sanayii A.Ş.’de Elektrik 
İşletme ve Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 1999 yılında TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü Bayburt Elektrik Dağıtım Müessesesi’nde kamu 
görevine başlayan Yılmaz, dağıtım sektöründeki bu görevine 
2001 yılından itibaren Samsun Elektrik Dağıtım Müessesesi’nde 
Perakende ve Yatırımlar birimlerinde yöneticilik yaparak devam 
etmiştir. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Otomasyon 
ve Yük Denetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamış olan Yılmaz, 
2011 yılı itibarıyla Çalık YEDAŞ bünyesinde Planlama Yatırımlar 
ve Tesis Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Yılmaz, İngilizce 
bilmektedir.

Tevfik Fikret Demirel 
Sistem İşletme Koordinatörü

Terme’de doğan Demirel, İstanbul Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ bünyesinde çeşitli görevler 
ve yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla Çalık YEDAŞ 
bünyesinde Sistem İşletme Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 
Demirel, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Fahrettin Tunç 
Perakende Satış Hizmetleri Koordinatörü

Sinop’ta doğan Tunç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektronik 
Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ bünyesinde çeşitli görevler 
ve yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla Çalık YEDAŞ 
bünyesinde Perakende Satış Hizmetleri Koordinatörü olarak 
çalışmaktadır. Tunç, evli ve bir çocuk babasıdır.

cengiz Çakmak 
Elektrik Piyasası ve Tarifeler Koordinatörü

Almanya’da doğan Çakmak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 
TEDAŞ bünyesinde çeşitli görevler yaptıktan sonra 2012 yılı 
itibarıyla Çalık YEDAŞ bünyesinde Elektrik Piyasası ve Tarifeler 
Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Çakmak, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Etem Çeker 
Hukuk Müşaviri

Çorum Mecitözü’nde doğan Çeker, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ankara ve Çorum’da Özel 
Serbest avukatlık bürosunda çalıştıktan sonra 2011 yılı itibarıyla 
Çalık YEDAŞ bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaya 
başlamıştır. Çeker, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ümit Yaşar Kışla 
Ordu İl Koordinatörü

Samsun’da doğan Kışla, Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ bünyesinde çeşitli görevler 
ve yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla Çalık YEDAŞ 
bünyesinde Ordu İl Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Kışla, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

İlyas Akyol 
Çorum İl Koordinatörü

Yozgat’ta doğan Akyol, Erciyes Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ bünyesinde çeşitli görevler 
ve yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla Çalık YEDAŞ 
bünyesinde Çorum İl Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

uğur Asan 
Amasya İl Koordinatörü

Amasya’da doğan Asan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ 
bünyesinde çeşitli görevler ve yöneticilik yaptıktan sonra 2010 
yılı itibarıyla Çalık YEDAŞ bünyesinde Amasya İl Koordinatörü 
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Asan, İngilizce 
bilmektedir.

Murat Kılıç 
Sinop İl Koordinatörü

Amasya’da doğan Kılıç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. TEDAŞ bünyesinde 
çeşitli görevler ve yöneticilik yaptıktan sonra 2010 yılı itibarıyla 
Çalık YEDAŞ bünyesinde Sinop İl Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 
Kılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Onur Fırat
Stratejik Yönetim ve Risk Koordinatörü 

İstanbul’da doğan Fırat, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi 
mezunudur. Fırat, 2012 yılından bu yana Çalık YEDAŞ Stratejik 
Yönetim ve Risk Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.





Bıçak dediğin ince iş, incelikler isteyen iş. Tıpkı bizim işimiz 
gibi. Tezgâhına elektriğini ulaştırdığımız Sinoplu bıçak 

ustası Cengiz Özekes gibi, biz de işimizi yaparken riskleri 
en aza indiriyoruz.

cENGİz uSTA GİBİ
İŞİMİzİ DİKKATLE YAPIYORuz

2012
kWh

375.655.960

2011 401.950.340

Cari dönem tahsilat: %95 olarak gerçekleştirdiğimiz cari dönem tahsilatına ek 
olarak kayıp kaçak oranını 2012 yılında %7,75 oranında azaltmayı başardık.

%7,75
KAYIP/KAÇAK ORANI
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 ˤ BÖLGESEL KONuM

5 il, 40,3 km² alan, 
1,7 milyon müşteri…

 ˤHİzMET VERİLEN İLLERİN YÜzÖLÇÜMÜ  ˤHİzMET VERİLEN İLLERİN NÜFuSu

ÇORuM
12.796,21 km2

ÇORuM
534.578

AMASYA
5.703,78 km2

AMASYA
323.079

ORDu
5.952,49 km2

ORDu
714.390

SİNOP
5.816,55 km2

SİNOP
203.027

SAMSuN
10.364,10 km2

SAMSuN
1.251.729

2012 Yılı Aralık Sonu İtibarıyla ile Abone Grupları Bazında Abone Sayısı  
(Serbest Tüketici Dâhil)

Abone 
Sayısı Mesken Ticarethane Sanayi

Tarımsal 
Sulama

Resmi 
Daire Aydınlatma Diğer Toplam

Samsun 533.482 90.018 1.430 25.954 3.003 9.312 2.707 665.906

Amasya 140.855 22.072 345 2.828 1.564 2.624 555 170.843

Çorum 250.546 30.899 639 2.116 2.098 1.916 6.956 295.170

Ordu 362.502 50.654 334 181 1.382 7.828 2.515 425.396

Sinop 118.913 14.042 206 759 730 2.684 3.108 140.442

Toplam 1.406.298 207.685 2.954 31.838 8.777 24.364 15.841 1.697.757

2012 yılsonu itibarıyla toplam 
abone sayısı 1.697.757 olarak 

gerçekleşmiştir.

1.697.757
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 ˤELEKTRİK ÖzELLEŞTİRMESİNDE SON DuRuM

13 17
14

12

15

16

19 10

11

8

9
21

6

18

7

20

5

3

4

2

1

İhalesi Devredilmeyen Bölgeler

1 Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.  

2 Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 

3 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 

7 Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 

10 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 

11 Gediz Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. 

14 Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.  

17 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Özelleşen ve Devri Tamamlanan Bölgeler

4 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 

5 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 

6 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 

8 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

9 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 

12 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

13 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

15 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

16 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

18 Kayseri Elektrik Dağıtım A.Ş.

19 Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.

20 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. 

21 Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
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 ˤ KİLOMETRE TAŞLARI 

Müşteri merkezli bir 
başarı hikâyesi…

 ˤ06 KASIM 2009 
İhale sözleşmesi

 ˤ29 ARALIK 2010 
Fiili devrin gerçekleşmesi

 ˤ30 ARALIK 2010 
Çalık YEDAŞ’ın hizmete başlaması

 ˤ01 OcAK 2011 
SAP ERP’in canlı sistemde kullanımı

 ˤ13 TEMMuz 2011 
SAP ile entegre çalışan CRM sisteminin 
canlıda kullanımı

 ˤ12 EYLÜL 2011 
AMR GIS ve SCADA ile entegre çalışacak SAP 
I-SU projesi çalışmalarına başlanması

 ˤ13 KASIM 2011  
Master Plan ve Digital Şebeke Modelleme 
Projesine başlanması 

 ˤ03 MART 2012 
KALDER ile Ulusal Kalite Hareketi’nin 
imzalanması

 ˤ08 EYLÜL 2012  
SCADA/DMS Projesine başlanması 

 ˤARALIK-OcAK 2012 
Toplam yatırım bütçesinin %25’nin teknoloji 
yatırımlarına tahsis edilmesi

2013 Hedefleri Belirlendi 

Çalık YEDAŞ, 2013 faaliyet 
dönemine ilişkin hedeflerini, 
paydaşlarının katılımı ve 
önerileri doğrultusunda 
belirlemiştir. 
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 ˤVİzYONuMuz  ˤMİSYONuMuz

Elektrik dağıtım ve 
perakende satış sektöründe 
tüm tüketicilere kaliteli ve 
kesintisiz hizmet ve 
elektrik enerjisi sunmak.

Samsun, Ordu, Çorum, 
Amasya, Sinop il ve 
ilçelerindeki tüm çalışanları 
ile şirket hedef ve 
stratejilerini sürdürülebilirlik 
ve müşteri memnuniyeti 
temelinde yenilikçi, 
uluslararası bir kurumsal 
yapı ile gerçekleştirmek.

 ˤ VİzYON, MİSYON, KuRuMSAL HEDEFLER VE KALİTE POLİTİKASI

Çalık yEDaŞ’ın kurumsal hedeflerinin 
başında Türkiye’de elektrik dağıtım 
sektörünün %20’sinde faaliyette 
bulunmak yer almaktadır.
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 ˤKuRuMSAL HEDEFLERİMİz  ˤKALİTE POLİTİKAMIz

• EFQM kalite ödüllü Çalık YEDAŞ olarak hem Türkiye’de hem de 
Avrupa’da bünyemize yeni elektrik dağıtım şirketleri katıp 
1,7 milyon olan müşteri sayımızı en az 5 milyona, 5 milyar kWh 
olan yıllık satın alınan enerji miktarımızı en az 20 milyar kWh’e 
çıkartarak sektörün lider markası olmak,

• Türkiye’ de elektrik dağıtım sektörünün %20’sinde faaliyette 
bulunmak,

• Sektöre ilişkin başta SMART GRID olmak üzere diğer IT 
uygulamalarını entegre olarak teknolojik gelişmelerle birlikte 
takip ederek etkin ve verimli uygulamaları sisteme adapte 
etmek,

• Elektrik enerjisini tüketiciye kaliteli, kesintisiz sunmak için enerji 
ve dağıtım altyapısını geliştirmek, yatırımlar yapmak,

• Müşteri ile uzun vadeli bir değer ilişkisi yaratmak için tahsilât 
işlemlerinden danışmaya kadar kaliteli hizmet sunmak, müşteri 
memnuniyetini rassal yöntemlerle ölçmek,

• Çalışanların şirket yönetiminde karar alma sürecinde aktif rol 
aldığı, daha iyi hizmet kalitesi için çalışanların sürekli gelişiminin 
sağlandığı; çalışanlarının kendilerini Çalık YEDAŞ ailesi üyesi 
olarak gördüğü, diğer elektrik enerjisi dağıtım firmaları arasında 
fark yaratan insan kaynakları politikaları ile tercih edilen şirket 
olmak,

• İçinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, 
çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplum ile 
birlikte sürdürülebilir bir sistem için ekonomik, çevresel, kültürel 
ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğu çerçevesinde 
projeler oluşturmak, gerçekleştirmek.

Çalık YEDAŞ’ın kalite politikası, “Enerjimizi Sizden Alıyoruz” 
sloganıyla elektrik dağıtım ve perakende satış sektörünün 
lider markası olarak, yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuatlar 
çerçevesinde;

• Müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli elektriğin dağıtımını 
sağlamak için, gelişen teknolojiyi de takip ederek sistemde 
hayata geçirmek,

• Perakende hizmetlerinin, müşterilerimize günümüz modern 
işletmecilik anlayışıyla güler yüzlü, adil, kusursuz ve zamanında 
sunulmasını sağlamak,

• Müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin sürekliliğini 
sağlamak ve artırmak, hizmetin sürekli iyileştirilmesi için çözüm 
odaklı ve öngörülü hareket etmek, 

•  Etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile 
Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarına uymayı ve çalışanların 
katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

•  İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeye 
yönelik projelere destek vermek, oluşturmak ve gerçekleştirmek,

•  Paydaşlarımız olan çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile Şirket 
hedefleri arasında yön birliği sağlamak, birlik ve beraberlik 
duygusunu geliştirmek ve en üst düzeyde tutmak, motivasyonu 
yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmak,

•  Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları 
ile destekleyerek kendilerini sürekli; geliştirmelerini ve 
verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır.
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 ˤBİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIz  ˤMÜŞTERİ MEMNuNİYETİ POLİTİKAMIz

Tüm organizasyon yapısını kapsayan Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi ve Politikası kapsamında Çalık YEDAŞ; 

• Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğunu,

•  Bilginin gizliliğinin korunduğunu,

•  Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu 
verilmemesinin sağlandığını,

•  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,

•  Taşeronlarla veya işbirliği yapılan firmalarla yürütülen 
faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket 
edildiğini beyan ve taahhüt etmektedir. tülen faaliyetlerde bilgi 
güvenliği prosedürlerine uygun olarak hareket edildiğini beyan 
ve taahhüt ederiz.

“Koşulsuz müşteri memnuniyeti” ilkesi doğrultusunda faaliyet 
yürüten Çalık YEDAŞ; 

• Müşterilerimizin her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazlarını 
kolayca iletebileceği sistemleri kurduğunu ve uyguladığını, 

• Müşterilerinin tüm istek ve taleplerini objektif, adil, dikkatli ve 
gizlilikle ele aldığını, 

•  Yasal şartlar ve Şirket politikasına aykırı olmayacak şekilde 
değerlendirerek müşterilere geri bildirimde bulunduğunu,

•  Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli 
iyileştirmeleri ve kontrolleri yaptığını, gelişime açık alanları 
tespit ederek verimliliği artırdığını,

•  Müşterileri ile olan ilişkilerde müşteriyi öncelikle haklı kabul edip 
şeffaf olarak bütün müşteri memnuniyetsizliklerini çözdüğünü, 
bu çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm kaynakları sağladığını, 

•  Müşteri odaklı bir yaklaşımı ana ilke olarak kabul ettiğini ve bu 
ilkeleri uyguladığını beyan ve taahhüt etmektedir.

 ˤ VİzYON, MİSYON, KuRuMSAL HEDEFLER VE KALİTE POLİTİKASI

Müşterisini işinin 
merkezine alan  
bir şirket…
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 ˤ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIz  ˤÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIz

İş sağlığı ve güvenliğini politikasını temel öncellikleri arasında 
gören Çalık YEDAŞ;  

• En değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarının mesleki 
sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların 
etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet 
üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir 
tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğini,

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

•  Çalışanlarının da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak 
suretiyle “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmaya çalışacağını ve 
bu çerçevede tüm çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı 
yaratacağını,

•  Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek İSG sisteminin sürekli 
gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü 
ön planda tutacağını taahhüt etmektedir.

Faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiyi minimize 
etmeye azami dikkat gösteren Çalık YEDAŞ; 

• Elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerini yerine 
getirirken tüm çalışanlarının çevre bilincini geliştirecek bir çevre 
yönetim sistemi oluşturacağını,

• Bu bağlamda; resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında 
toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası 
yasalara uygun olarak çevresel etkileri en aza indirmek suretiyle 
doğayı ve çevreyi koruyacağını,

•  Yeterli kaynak sağlayarak hizmetlerinde uygun teknoloji seçimi 
ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların 
israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri 
dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını Şirket’in ana 
prensibi olarak belirleyeceğini, 

•  Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak 
değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan 
sağlığının korunması için Çalık YEDAŞ çalışanlarının eğitim ve 
uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir 
çevre politikasına öncelik vereceğini taahhüt etmektedir.
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 ˤ İŞ DEĞERLERİMİz VE DAVRANIŞ İLKELERİMİz

Organizasyon yapısının tüm bileşenlerinde aynı değerleri ve 
davranış ilkelerini benimseyen Çalık YEDAŞ’ın temel iş ilkeleri 
şunlardır: 

• Sözlerimiz ve eylemlerimiz yalnızca kendimizi değil, aynı 
zamanda Çalık YEDAŞ’ı da temsil eder. Müşterilerimiz, 
çalışanlarımız, meslektaşlarımız, çözüm ortaklarımız, içinde 
bulunduğumuz toplum ile açık, dürüst, tutarlı bir işbirliği 
sergileriz. İşyerinde dürüstlük, Şirket’in itibarının ve saygınlığının 
korunmasında dürüstlük, toplumsal sorumluluğa sahip bir tüzel 
kişi olarak dürüstlük vazgeçilmezimizdir. Şirketimizin ismi bizim 
için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven 
duygusu çağrıştırmalıdır. Yaptığımız işte, verdiğimiz sözde 
ve davranışlarımızda başkalarına ve kendimize karşı dürüst 
davranırız. 

•  İş ve ilişkilerimizde hak ve adalet duygusu ile hareket ederiz.

•  Yüksek ahlaki standartlara sahibiz. Faaliyetlerimizde ahlaka 
aykırı yöntem ve uygulamaya müsamaha göstermeyiz. Etik 
kurallara uyarız.

•  İyi ve kötü günde birbirimize destek olur, omuz omuza çalışırız. 

• Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi 
ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına 
özen gösteririz. Şirketimize rekabet açısından dezavantaj 
yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali 
ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü 
şahıslarla imzalanan “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgiler 
ile bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde tanımlanmış 
bilginin güvenliliği ve gizliliğini kapsar. Bilgi en kritik varlık 
kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, 
değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, 
tüm çalışanlarımız şirket içi intranet sayfasından yayınlanan 
Çalık YEDAŞ bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun 
hareket etmekle yükümlüdür. 

•  Çıkar çatışmasından kaçınmak: Çalık YEDAŞ çalışanları 
olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. 
Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya 
yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz 
kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Çalık Holding 
ve Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş 
aktivitesinde bulunmayız. Şirketimizin adını ve gücünü, Çalık 
YEDAŞ kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan 
kaçınırız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların 
çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir 
şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. 
Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan 
Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Komitesi’ne danışırız.

•  Saygılı olmak: Farklılıkları zenginlik olarak görerek her türlü 
ayrımcılığı reddederiz.

 ˤ VİzYON, MİSYON, KuRuMSAL HEDEFLER VE KALİTE POLİTİKASI

Müşteri memnuniyeti 
için proaktif bir 
yaklaşım…
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•  İtibarı koruma: İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir 
maddi menfaate feda etmeyiz. İtibar; hizmetimizin uzun 
yıllarda sağlanan, tüm personelin davranışları ile oluşmaktadır. 
Şirketimizde çalışan tüm personelin firmaya olumlu imaj 
kazandırması temel görevidir.

•  İnsan odaklılık: Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı 
olduğuna inanırız. Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi 
amaçlarız.

•  Sorumluluk bilinci: Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; 
müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, 
rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Çalık YEDAŞ adına karşı 
aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen 
gösteririz.

•  Yasal sorumluluklarımız: Yurt içi ve yurt dışında mevcut 
tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk 
çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara 
doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm 
faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve 
kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere 
herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede 
yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine 
getiririz.

• Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız: Müşteri 
memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine 
en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir 
anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz 
koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve 
nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

•  Çalışanlara karşı sorumluluklarımız: Çalışanların özlük 
haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. 
Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli 
ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın 
bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterip, sosyal sorumluluk 
bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere 
gönüllü olmaları konusunda da destekleyerek, iş hayatı ile özel 
hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

•  Hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımız: Şirketimizin 
sürekliliğine öncelikle önem vererek ve değer yaratma hedefi 
doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan 
kaçınır, sürdürülebilir kârlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve 
hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, Şirketimizin 
kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve 
tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya 
ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek 
getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. 
Hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız 
ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir 
bilgi veririz.

• Tedarikçilerimize karşı sorumluluklarımız: İyi bir 
müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, 
yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni 
gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın 
gizli bilgilerini özenle koruruz.

•  Rakiplerimize karşı sorumluluklarımız: Etkin bir şekilde, 
sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederek, haksız 
rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının 
sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

•  Topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımız: 
Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim 
ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim 
için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal 
konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil 
toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu 
konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin 
ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve 
kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan 
bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul 
etmeyiz.

•  “Çalık YEDAŞ” adına karşı sorumluluklarımız: 
Hissedarlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız, 
profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize 
güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya 
çalışırız. Hizmetlerimizi Holding/Şirket politikaları, profesyonel 
standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde 
sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi 
gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza 
inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk 
ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve 
elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, 
çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız. Kamu 
önünde ve dinleyenlerin, Holdingimizi/Şirketimizi temsilen 
konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, 
sadece Şirketimizin görüşlerini ifade ederiz. 

Çalık YEDAŞ’ın tüm üyeleri bu temel değerlere ve iş ilkelerine 
sadakatle bağlıdır.
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 ˤ ÖDÜLLER VE KALİTE BELGELERİ

EFQM 3 yıldız ödüllü 
ilk ve tek elektrik 
dağıtım şirketi…

 ˤMÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK BELGESİ

Hedefini sektörün liderliğine çeviren Çalık 
YEDAŞ’a, KalDer ve TÜSİAD organizesiyle 
düzenlenen 21’inci Kalite Kongresi’nde, 
“Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi” verilmiştir. 
Çalık YEDAŞ, bu belgeyi almaya hak kazanan ilk 
elektrik dağıtım şirketi olmuştur.

 ˤKuRuMSAL SOSYAL SORuMLuLuK 
DERNEĞİ’NDEN İKİ ÖDÜL 

Çalık YEDAŞ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği/Corporate Responsibility Europe 
(CRE) tarafından düzenlenen “İşletme 2023; 
Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Pazaryeri” Organizasyonunda “Yılın 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birincilik Ödülü”nü 
ve “Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü”nü almıştır. 

 ˤALTIN VOLTAJ ÖDÜLÜ

Çalık YEDAŞ, Gas&Power Yayın Grubu tarafından 
düzenlenen Türkiye 3’üncü Enerji Zirvesi’nde; 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında “Altın 
Voltaj” ödülünü almıştır.

 ˤEN BAŞARILI HİzMET ÖDÜLÜ

Çalık YEDAŞ, Anadolu Basın Birliği’nin “En 
Başarılı Hizmet” ödülüne layık bulunmuştur. 

 ˤEN BAŞARILI KuRuMSAL ŞİRKET ÖDÜLÜ

Çalık YEDAŞ, Ordu Haberci Gazetesi tarafından 
“En Başarılı Kurumsal Şirket” ödülüne layık 
bulunmuştur.

 ˤBÖLGENİN GELİŞİMİNE YÖN VEREN İLİN 
ÖNDE GELENLERİ ÖDÜLÜ

Çalık YEDAŞ, Hayat Medya Grup Kanal 52 
tarafından verilen “Bölgenin Gelişimine Yön 
Veren İlin Önde Gelenleri” ödülünü almıştır.

Çalık YEDAŞ’a 
“Mükemmellikte 
Yetkinlik” Belgesi

Çalık YEDAŞ’a Kal-Der 
ve TÜSİAD organizesiyle 
düzenlenen 21. Kalite 
Kongresi’nde “Mükemmellikte 
Yetkinlik Belgesi” verilmiştir. 

Çalık YEDAŞ’a 
Avrupa’dan Ödül

Çalık YEDAŞ “Enerjimizi 
Hayata Geçiriyoruz” 
konseptiyle Avrupa 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği’nin Jüri Birincilik 
Ödülü’nü kazanmıştır.
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Serbest tüketici limiti 
2013 yılından itibaren 
5.000 kWh…

 ˤ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ 

Elektrik enerjisi, günlük yaşantımızda eğitimden 
sağlığa, savunma sanayinden gıda üretimine 
kadar her alanda kullanılmaktadır. Ekonominin 
temel direklerinden biri olan elektrik enerjisindeki 
birkaç dakikalık hatta anlık kesintiler veya 
kalitesiz elektrik kullanımı, değeri milyonlarca TL 
değerinde iş gücü kaybına yol açmaktadır. 

Ülkemizde tüm üretim, iletim ve dağıtım 
faaliyetleri, uzun yıllar boyunca, devlet tekeli olan 
TEK yapısı altında birleştirilmiştir. Ancak zaman 
içerisinde devletin yeni üretim yatırımlarını 
zamanında yapamaması, mevcut tesislerin 
modernize edilememesi, artan kayıp kaçak 
oranları gibi nedenler, özel sektörün katılımını 
zorunlu kılmış, bu amaçla farklı zamanlarda 
kanunlar çıkarılmıştır.

Elektrik sektöründe kamu eliyle işletilen monopol 
yapı, Türk ekonomisinin 1980’li yıllarda rekabete 
dayalı serbest piyasa modeline geçmesinin 
ardından, 3096 sayılı, Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanun ile 1984 yılında ortadan 
kaldırılmıştır.

Bu kanunun hayata geçirilmesinin ardından, 
ilk aşamada, Kayseri ve Civarı Elk. T.A.Ş., Kepez 
Elektrik, Çukurova Elektrik, Aydem Elektrik 
ve Aktaş Elektrik, 3096 ve 4046 sayılı kanun 
ile yapılan “işletme hakkı devri” özelleştirme 
yöntemiyle özelleşmiştir. Ancak, bu girişim 
yasal altyapının ve hazırlıkların yeterince 
olgunlaşmamış olması nedeniyle başarılı 
olamamış, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 
haricindeki şirketlere devlet tarafından el 
konulmuştur. 

Sektörde kökten dönüşüm

Elektrik sektörünün kökten bir yapısal dönüşüm 
gerçekleştirmesi, 03.03.2001 tarihinde yürürlüğe 
giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 
mümkün olmuştur. Yapılan düzenlemelerle; 

• Varlıkların verimli işletilmesi,

• Maliyetlerin düşürülmesi,

• Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve 
arz kalitesinin artırılması,

• Kayıp/Kaçak oranlarının azalmasının 
sağlanması,

• Yenilenme ve genişleme yatırımlarının özel 
sektör tarafından yapılması,

• Rekabet sonucu sağlanan faydaların (özelleşen 
dağıtım şirketleri arasında oluşan sinerjiler) 
tüketicilere yansıtılması amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, 2012 yılına kadar geçen süreçte 
TEDAŞ’ın bünyesinde bulunan 13 dağıtım şirketi 
özelleştirilmiştir. Özelleştirmeler, 2012 yılında da 
hız kesmeden devam etmiştir. Bu kapsamda 
12 Kasım 2012 tarihinde Akdeniz EDAŞ’ın, 
14 Aralık 2012 tarihinde Boğaziçi EDAŞ’ın, 
19 Aralık 2012 tarihinde Gediz EDAŞ’ın ihaleleri 
yapılmış, sözleşme imza aşamasına gelinmiştir. 
Toroslar, Dicle, Vangölü ve Ayedaş’ın isteklileri de 
tekliflerini 19 Şubat 2013 tarihinde vermiştir.

Liberalleşme yolunda önemli adımlar

Devam eden özelleştirmelerle birlikte, daha 
rekabetçi bir ortam oluşturulmasını hedefleyen 
yapısal düzenlemeler de devam etmiştir. Örneğin, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca (EPDK) 
alınan 12.09.2012 tarih ve 4019 sayılı karar 

Serbest tüketici limiti 
2012 yılında 25.000 kWh’e 

düşmüştür.

25.000 kWh
Serbest Tüketici Limiti

Çalık YEDAŞ Artık 
Küresel Şirket

BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ni imzalayan Çalık 
YEDAŞ, BM’ye katılan ilk 
elektrik dağıtım şirketi olma 
özelliğini kazanmıştır .
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doğrultusunda, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca 
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından 
dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin 
01.01.2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler 
altında yürütülmesi gerekmektedir.

Bu karar, elektrik piyasamızın liberalleştirilmesi 
yolunda elektrik dağıtım şirketlerinin 
faaliyetlerinin daha saydam ve rekabete 
açık olmasını sağlamak ve elektrik dağıtım 
şirketlerince uygulanan çapraz sübvansiyon 
uygulamalarının önüne geçilebilmesi açısından 
önem taşımaktadır. 

Yine 2012 yılı içerisinde, “21 Dağıtım Şirketinin 
Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”, 
dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin 
ayrıştırılması kapsamında yürürlükten 
kaldırılarak 18 Aralık 2012 tarih ve 4193 sayılı 
Kurul Kararı ile dağıtım ve görevli perakende 
satış şirketlerinin yükümlülüklerinin ayrı 
ayrı belirtildiği “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel 
Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin 
Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” 
yayımlanmıştır.

6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu 30 
Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni 
Kanun, 3 Mart 2001 tarihli ve 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) teşkilatı, yetkileri 
ve görevlerine ilişkin hükümleri dışındaki tüm 
hükümlerini yürürlükten kaldırmış ve yerine 
yeni düzenlemeler getirmiştir. Yeni kanun 
uyarınca toptan ve perakende satış lisansları, 
tedarik lisansı adı altında tek bir lisans türünde 
birleşmektedir. Yeni kanunun yürürlüğe girmesini 
takiben, toptan ve perakende satış lisansı sahibi 
tüzel kişilere, mevcut lisansları altında sahip 

oldukları haklar korunmak şartıyla, re’sen ve 
lisans alma bedeli alınmaksızın tedarik lisansı 
verilecektir.

2012’deki önemli gelişmelerden biri de serbest 
tüketici limitinin düşürülmesidir. 2011 yılında 
30.000 kWh olan serbest tüketici limiti, 2012 
yılında 25.000 kWh’e düşmüştür. Bu limit 
2013 yılından itibaren 5.000 kWh olarak 
uygulanmaktadır. 

1 Aralık 2011 tarihinde PMUM’da gün öncesi 
piyasasına geçilmiştir. Yeni piyasaya geçilmesi ile 
birlikte günlük avans ödemesi, günlük teminat 
ve aylık teminat uygulamaları başlamıştır. 
Dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğinde yapılan 
bu değişiklikler nedeniyle birçok tedarikçi firma 
mali yönden zorluğa düşmüştür. Anadolu Enerji 
Toptan Satış firmasının acze düşmesi sonucu bu 
şirketten enerji alan 708 adet serbest tüketici, 
01 Mart 2012 tarihinden itibaren son kaynak 
tedariki kapsamında Şirketimize geri dönmüştür. 

2010 yılında çıkan lisanssız elektrik üretimine 
ilişkin yönetmeliğin ardından, 10 Mart 2012 
tarihli, 28229 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 
yayınlanmış, sonrasında da bu tesislerin 
bağlantıları ile ilgili olarak bağlantı ve sistem 
kullanım anlaşmaları yayınlanarak ikincil mevzuat 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

Konunun kamuoyunca duyulması ile birlikte 
dağıtım şirketlerine yoğun bir şekilde 
müracaatlar başlamıştır. Şirketimize de bugüne 
kadar 11 adet başvuru olmuş, bunların bir 
tanesine olumlu, altı tanesine olumsuz görüş 
verilmiş, iki HES için DSİ’den görüş istenmiştir. İki 
başvuru ise değerlendirme aşamasındadır.

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu Kararı

Elektrik Piyasası Kanunu 
uyarınca dağıtım lisansı 
sahibi tüzel kişiler tarafından 
dağıtım ve perakende satış 
faaliyetlerinin 01.01.2013 
tarihinden itibaren ayrı tüzel 
kişilikler altında yürütülmesi 
gerekmektedir.





Yaptığınız işten verim almanın ön koşulu, 
işinize duyduğunuz sevgi ve saygıdır. Atölyesini 

severek aydınlattığımız, birikimini ağaçlara nakşetmeyi 
iş edinmiş İhsan Gürdal gibi, işimizi seviyor ve 

çalışanlarımızı hep ön planda tutuyoruz.

İHSAN uSTA GİBİ
İŞİMİzİ SEVGİYLE YAPIYORuz

2012 87

2011 47

766 kişilik ekibimize 2012 yılında 18.198 saat eğitim vererek fark yaratanlar için 
farkımızı ortaya koyduk.

87 SAAT
ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ



42 2012 Faaliyetleri

 ˤ DAĞITIM HİzMETLERİ VE YATIRIMLAR

2011 Yılı Şebeke Yatırımları

Birim Kapasite Artış Yatırımları İyileştirme Yatırımları Yük Dağılım Değişimi 2011 Toplam

Trafo merkezi ve ekipmanları kVa 86.320 8.940 19.840 115.100

Enerji nakil hattı Km 205.86 12,60 24.643 218

Şehir şebekesi-Yeraltı OG Km 127.729 11,14 62.351 164

Şehir şebekesi-Yeraltı AG Km 209.055 30,44 302

Şehir şebekesi-Havai OG Km 22,12 4,72 27

Şehir şebekesi-Havai AG Km 37,29 16,43 54

Köy şebekesi-Havai OG Km 99,76 17,46 117

Köy şebekesi-Havai AG Km 215,8 17,11 233

Refüj aydınlatmaları Km 93 93

DM/Kök binası ad 43 43

2012 Yılı Şebeke Yatırımları

Birim Kapasite Artış Yatırımları İyileştirme Yatırımları Yenileme Yatırımları 2012 Toplam

Trafo merkezi ve ekipmanları kVa 55.000 9.390,00 64.390

Enerji nakil hattı Km 148,20 122,9 271

Şehir şebekesi-Yeraltı OG Km 77,73 12,13 90

Şehir şebekesi-Yeraltı AG Km 154,46 12,25 167

Şehir şebekesi-Havai OG Km 6,24 44,04 50

Şehir şebekesi-Havai AG Km 8,66 90,05 99

Köy şebekesi-Havai OG Km 3,50 152,2 3,5 159

Köy şebekesi-Havai AG Km 3,50 366,36 3,5 373

Refüj aydınlatmaları Km 57 57

DM/Kök binası ad 46 46

2011-2015 döneminde 
toplam 500 milyon TL 
yatırım planı…



43ÇALIK YEDAŞ 2012 FAALİYET RAPORU

Çalık YEDAŞ’ın Elektrik 
Dağıtımındaki Hedefi

Çalık YEDAŞ, elektrik 
dağıtımında %4 olan payını, 
portföyüne yeni bir dağıtım 
bölgesi ekleyerek %20’ye 
çıkarmayı hedeflemektedir.

2011-2012 Yılları Toplam Şebeke Yatırımları

Birim 2011-2012 Toplam

Trafo merkezi ve ekipmanları kVa 179.490,00

Enerji nakil hattı Km 489,56

Şehir şebekesi-Yeraltı OG Km 253,37

Şehir şebekesi-Yeraltı AG Km 468,55

Şehir şebekesi-Havai OG Km 77,12

Şehir şebekesi-Havai AG Km 152,43

Köy şebekesi-Havai OG Km 276,42

Köy şebekesi-Havai AG Km 606,27

Refüj aydınlatmaları Km 150

DM/Kök binası ad 89

Çalık YEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sürekliliğini sağlamak amacıyla bölgeye en son 
1984 yılında yapılmış olan şebeke yatırımlarını artırmış, 2012 yılında yaptığı yatırımlar ile kamu 
dönemindeki yatırımları dörde katlamıştır.

Gerçekleştirilen yatırımlar, altyapı yatırımları ve teknoloji yatırımları olmak üzere iki ana kalemden 
oluşmaktadır.
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 ˤ DAĞITIM HİzMETLERİ VE YATIRIMLAR

2011 Yılı Toplam Yatırım Tutarı

Toplam Yatırım Tutarı TL Toplam Yatırımdaki Payı %

Şebeke yatırımları 64.938.040 68

Enerji nakil hatları 7.438.509 8

Aydınlatma yatırımları 7.203.340 8

Şebeke iyileştirme yatırımları 2.970.124 3

Toplam şebeke yatırımları 82.550.013 87

Çevre güvenlik 1.652 0

Diğer yatırımlar (Kamulaştırma, altyapı, bina, inşaat) 6.832.481 7

Şebeke işletim sistemi teknolojik yatırımlar 1.166.743 1

Perakende satış hizmeti teknolojik yatırımlar 4.269.429 4

Toplam yatırım tutarı 94.811.318 100

2012 Yılı Toplam Yatırım Tutarı

Toplam Yatırım Tutarı TL Toplam Yatırımdaki Payı %

Şebeke yatırımları 56.141.988 49

Enerji nakil hatları 11.260.271 10

Aydınlatma yatırımları 8.441.380 7

Şebeke iyileştirme yatırımları 3.916.683 3

Toplam şebeke yatırımları 79.760.324 70

Çevre güvenlik 1.056.636 1

Diğer yatırımlar (Kamulaştırma, altyapı, bina, inşaat) 4.899.195 4

Şebeke işletim sistemi teknolojik yatırımlar 11.990.740 11

Perakende satış hizmeti teknolojik yatırımlar 15.809.163 14

Toplam yatırım tutarı 113.516.058 100

80 milyon TL’nin 
üstünde şebeke 
yatırımı…
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 ˤALTYAPI YATIRIMLARI

Ülke ekonomisine, müşterilerine ve topluma katma değer 
yaratacak yatırımlar gerçekleştirme kararlılığında olan Şirket, 2012 
yılında röle koordinasyon çalışmaları kapsamında Samsun, Ordu, 
Sinop, Çorum, Amasya illerinde şehir ve kırsal kesim şebekelerinde 
gerekli düzenlemeleri yaparak etkin bir koruma sağlamıştır. 
Sistem İşletme Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar 
kapsamında; 

• Uygun olmayan akım trafoları yenisi ile değiştirilerek ya da 
yer değiştirilerek uygun hale getirilmiştir. 2012 yılı içerisinde 
sistemdeki toplam 1.200 adet eski röle, yeni elektronik röle 
ile değiştirilmiştir. Röle değiştirme çalışmaları 2013 yılında da 
devam edecektir.

•  Kumanda panosu uygun olmayan 150 adet kabinin kumanda 
panosu da röle servisi tarafından imal edilen yeni panolar ile 
değiştirilmiştir. Pano değişimi 2013 yılında da sürecektir.

•  2012 yılında SCADA/DMS Projesi kapsamında 43 adet dağıtım 
binasının uzaktan yönetime uygun otomasyon dönüşümü 
yapılmıştır. 43 adet binadaki 233 adet fider GE F650 çok 
fonksiyonlu akıllı röleler ile donatılarak binalara uzaktan 
haberleşme (RTU) panelleri yerleştirilmiştir. 43 adet binanın 
enerji kesintileri, sistem alarmları ve şebeke değerleri Samsun 
merkez ve 5 ilden izlenebilmektedir. 

•  Şehir merkezlerindeki enerji tüketiminin ölçülerek kayıp-kaçak 
tespitinin yapılabilmesi için ilçe merkezlerine analizör montajı 
yapılmıştır.

•  Arıza ekiplerinin haberleşmede kullandıkları telsiz röle arızaları 
giderilmiştir.

•  TEİAŞ trafo merkezlerindeki fiderlere 250 adet analizör 
montajı yapılmıştır. Bu sayede sistemin 24 saat canlı olarak 
izlenebilmesi sağlanmış, meydana gelen fider arızalarına en kısa 
sürede müdahale etme olanağı elde edilmiştir. Fider arızalarına 
müdahalenin yanı sıra fider bazında reaktif enerji tüketimleri de 
takip edilerek müdahale olanağı sağlanmıştır.

Bu faaliyetlere paralel olarak, aşağıda belirtilen uzun vadeli 
hedeflere yönelik sistemli çalışmalara 2012 yılında da devam 
edilmiştir. 

• SAIDI ve SAIFI’yi belirlenen karne hedef değerlerinde tutmak.

•  Yıllık bakım planlamalarının yapılarak hedef değerlerine ulaşmak.

•  TEİAŞ’a ait fider açma cezalarını sıfırlamak.

•  Röle koordinasyonunun Şirket genelinde tam ve eksiksiz 
yapılarak işletme sürekliliğini sağlamak, müşteri memnuniyetini 
artırmak.

•  Aydınlatma yönetmeliğine uygun olarak sistemi faal halde 
tutmak.

•  İş sağlığı ve güvenliği kurallarının Şirket genelinde çözüm ortağı 
firma çalışanlarıyla tam ve eksiksiz uygulayarak sıfır kaza 
hedefini sağlamak.

•  Ticari ve teknik kalite göstergelerinin raporlanması ve 
takibini yapmak.
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 ˤ DAĞITIM HİzMETLERİ VE YATIRIMLAR

Çalık YEDAŞ 2012 Yılı TEİAŞ Toplam Fider Açma Sayısı

Samsun Ordu Amasya Sinop Çorum Toplam

Ocak 196 190 50 148 37 621

Şubat 219 190 51 51 22 533

Mart 173 116 41 65 25 420

Nisan 415 168 22 55 14 674

Mayıs 278 121 23 87 36 545

Haziran 211 76 42 44 30 403

Temmuz 255 53 31 76 24 439

Ağustos 266 42 27 86 27 448

Eylül 142 34 13 45 14 248

Ekim 92 86 0 32 0 210

Kasım 122 88 21 13 19 263

Aralık 152 61 38 45 33 329

Toplam 2.521 1.225 359 747 281 5.133

Çalık YEDAŞ Şirket Geneli AG/OG Arıza Sayıları

Samsun 36.133

Ordu 37.865

Sinop 12.765

Çorum 9.677

Amasya 11.252

Toplam 107.692

Arıza sayısı 2011 yılına göre 
%4,52 oranında azalmıştır.

2012 yılında fider açma 
sayısı 5.133 olarak 

gerçekleşmiştir.

5.133

%4,52
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Çalık YEDAŞ 2012 Yılı Şebeke Bilgileri

Puant gücü 
(mw)

Trafo sayısı 
(ad)

Direk sayısı 
(ad)

Trafo kurulu gücü 
(mwa)

Hat uzunluğu 
(km)

Armatür sayısı 
(ad)

Kabin 
(ad)

Samsun 534,54 5.576 364.750 1.368,28 24.751,58 136.231 1.029

Amasya 95,00 2.113 97.180 429,73 7.133,92 44.559 273

Çorum 142,58 3.608 151.230 769,56 12.852,60 44.533 416

Ordu 160,00 3.601 414.079 580,87 22.624,65 102.865 410

Sinop 65,50 1.806 120.614 312,54 7.305,30 27.679 190

Toplam 997,62 16.704 1.147.853 3.461 74.668 355.867 2.318

Cezaya giren fider açma 
sayısı 2011 yılına göre 

%79,52 oranında azalmıştır.

%79,52

Fider açma ceza tutarı 
77.317 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

77.317

Çalık YEDAŞ 2012 Yılı Şirket Geneli TEİAŞ cezaya Giren Fider Açma Sayısı

Samsun Ordu Amasya Sinop Çorum Toplam

Ocak 4 13 4 11 3 35

Şubat 6 19 3 3 1 32

Mart 4 11 2 4 0 21

Nisan 4 2 1 3 0 10

Mayıs 0 0 0 0 0 0

Haziran 0 0 0 0 0 0

Temmuz 0 0 0 5 0 5

Ağustos 1 0 0 0 0 1

Eylül 0 0 0 0 0 0

Ekim 0 0 0 0 0 0

Kasım 0 0 0 0 0 0

Aralık 0 0 0 0 0 0

Toplam 19 45 10 26 4 104

Çalık YEDAŞ 2012 Yılı Şirket Geneli TEİAŞ Fider Açma ceza Tutarları

Ceza tutarı

Ocak 20.253,51

Şubat 27.115,74

Mart 15.718,22

Nisan 12.463,26

Mayıs 0,00

Haziran 0,00

Temmuz 564,33

Ağustos 1.202,02

Eylül 0,00

Ekim 0,00

Kasım 0,00

Aralık 0,00

Toplam 77.317,08
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 ˤ DAĞITIM HİzMETLERİ VE YATIRIMLAR

Kaliteli dağıtım 
hizmeti için iyileştirme 
çalışmaları…

Çalık YEDAŞ 2012 Yılı Yanık Trafo Sayısı

Samsun Ordu Amasya Sinop Çorum Toplam

Ocak 8 5 3 6 4 26

Şubat 11 7 1 3 2 24

Mart 8 6 0 0 3 17

Nisan 8 5 1 1 6 21

Mayıs 13 9 2 4 7 35

Haziran 15 12 4 2 4 37

Temmuz 45 13 2 4 2 66

Ağustos 43 9 1 2 2 57

Eylül 11 2 4 3 2 22

Ekim 15 12 3 2 0 32

Kasım 8 2 0 0 4 14

Aralık 16 5 5 1 4 31

Toplam 201 87 26 28 40 382

Yanık trafo sayısı 2011 
yılına göre %33,56 oranında 

azalmıştır.

%33,56
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 ˤ DAĞITIM HİzMETLERİ VE YATIRIMLAR

avrupa’nın en modern 
dağıtım sistemini kurma 
kararlılığı…

 ˤTEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Teknolojinin elektrik dağıtım pazarındaki 
öneminin farkında olan Çalık YEDAŞ, kısa süre 
içerisinde teknolojik anlamda Avrupa’daki 
elektrik dağıtım şirketleriyle aynı düzeye gelmeyi 
başarmıştır.

Avrupa’nın en modern dağıtım sistemini kurmaya 
kararlı olan Çalık YEDAŞ, 2012 yılı içerisinde bu 
hedef doğrultusunda çok önemli adımlar atmıştır. 

Elektrik dağıtım sektöründeki lider firma 
vizyonunu teknoloji ile bütünleştiren Şirket, 
SAP ERP’nin 8 modülünü 5,5 ay ve SAP CRM 
uygulamasını iki ay gibi kısa bir sürede BCM 
ile entegre etmiş ve canlı sisteminde sorunsuz 
olarak kullanmaya başlamıştır. 

Türkiye’de tek olma özelliğine sahip GIS (coğrafi 
bilgi sistemi), SCADA/DMS (uzaktan kontrol ve 
izleme sistemi) ve AMR (otomatik sayaç okuma 
sistemi) ile entegre çalışan SAP IS-U projesi de 
31 Aralık 2012 itibarıyla bitirilmiş ve Şirket’in tüm 
iş süreçleri yeni ve tümüyle entegre olan SAP 
programına aktarılmıştır. 40’ı dış süreç danışmanı, 
40’ı Holding proje personeli, 60’ı YEDAŞ proje 
personeli ve 70’i YEDAŞ iş tarafı süreç danışmanı 
olmak üzere toplam 190 kişinin görev yaptığı 
proje, 14 ayda tamamlanmıştır.

Sürdürülebilir gelecek için teknoloji

Proje, kaliteli ve kesintisiz enerjiye ulaşılmasına 
olanak tanıyarak müşteri memnuniyetini en 
üst düzeye taşımakla kalmayacak, yaşadığımız 
dünyaya ve doğaya da katkıda bulunacaktır. 
Sürdürülebilir bir geleceği, faaliyetlerinin ayrılmaz 
bir parçası olarak gören Şirket, bu projeyle, 
karbon emisyonlarının düşürülmesi gibi önemli bir 
amaca da hizmet edecektir. 

SCADA/DMS projesindeki üretim ve tüketim 
kontrol sistemi ile yenilenebilir enerjinin 
aboneler tarafından en etkin şekilde kullanımını 
sağlanacaktır. Bu doğrultuda kurulacak 3.500 
metrekare alanlı SCADA Kontrol Merkezi de 
tamamen “Yeşil Bina” olarak inşa edilecektir. 

IS-U projesi kapsamında, sahada kullanılan el 
terminallerinin en teknolojik modelinden 500 
adet satın alınarak, üzerinde çalışan yazılım SAP 
ile tam entegre ve tamamıyla Şirketimize özel 
olarak geliştirilmiştir. Sistem, sahada bulunan ve 
yeni çıkabilecek tüm elektronik sayaç modelleriyle 
entegre olarak çalışmaktadır. SAP ERP 
tarafından Çalık YEDAŞ için gereken geliştirmeler 
hazırlanmış, özellikle finans ve perakende 
kısımlarında devreye alınmıştır. 

Çalık YEDAŞ Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım ve 
sistem altyapısının kurulumu çalışmalarına 
2012 yılının başında başlamış ve bir yıl içerisinde 
adres ve şebeke verilerinin yönetileceği SAP IS-U 
ile entegre bir GIS altyapısını kurmuştur. 

1,5 milyon abone, 500.000 bina, 56 milyon 
veri

GIS ve SAP ISU için gerekli olan abone-adres-
sayaç verileri, Mobil GIS ortamında coğrafi 
referanslı olarak güncellenmiştir. Beş ilde 
eşzamanlı olarak başlatılan projenin saha 
envanteri 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 
Envanter çalışmaları kapsamında beş il, 66 ilçe 
ve 3.000 köyü kapsayan 40.000 km2’lik dağıtım 
bölgesinde harita altyapısının güncellemesi 
ve binaların barkodlanması yapılıp, Mobil GIS 
ortamında abone-adres-sayaç verileri toplanarak 
harita ile ilişkilendirilmiştir. Projede 1,5 milyon 
aboneye ait yaklaşık 500.000 bina gezilerek,  
56 milyon veri kaydı toplanmıştır. 

ScADA/DMS Projesi

SCADA/DMS projesindeki 
üretim ve tüketim kontrol 
sistemi ile yenilenebilir 
enerjinin aboneler tarafından 
en etkin şekilde kullanımını 
sağlanacaktır.
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Kanun ve mevzuatlardan doğan yasal bir 
zorunluluk olan ormanlık alanlarda kalan 
tesis ve hatların envanterinin çıkartılması ve 
bunlardan izinli-izinsiz olanlarının belirlenmesi 
çalışmaları da başlamıştır. Proje ile elde edilen 
ormanlık alanlarda kalan hat ve izin bilgileri GIS 
veritabanına uygun olarak istenmiştir ve bundan 
sonraki izin süreçlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri 
üzerinden daha etkin ve kolay yönetimi 
sağlanmıştır. Proje, 29 Şubat 2013 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

ScADA/DMS Şebeke Yönetimi Projesi

Proje kapsamında 5 ilimizde toplam 133 
adet dağıtım merkezinin uzaktan izlenmesi 
ve arızalara uzaktan müdahale edilmesi 
gerçekleştirilecektir. Gerçek zamanlı verilere 
dayalı olarak çalışacak sistemden EPDK Teknik 
ve Ticari Kalite Yönetmeliğine uygun şekilde 
SAIDI (Sistem ortalama Kesinti Süresi) ve SAIFI( 
Sistem Oralama Kesinti Sıklığı) raporları alınarak 
kalite göstergelerimiz oluşturulacaktır. 2012 yılı 
sonunda 43 adet dağıtım merkezinin ekipman 
olarak otomasyon dönüşümü yapılıp, haberleşme 
ağı kurularak ve 5 ilde 233 adet fider uzaktan 
izlenebilir duruma getirilmiştir. 2013 yılı sonunda 
tüm geliştirmeleri tamamlanacak olan projenin 
mevcut durumunda 43 adet  DM’nin uzaktan 
izlenmesi ve sistemlerin açılıp kapanması ile 
arıza süresi ve arıza maliyetlerinde %20’lik bir 
azalma oluşmuştur. Proje tamamlandığında %35 
düzeyinde azalma hedeflenmektedir. Projede 
Çözüm ortağı GE Digital Energy Şirketinden 10, 
Şirketimizden 20 adet mühendis olmak üzere 
30 adet personel çalışmakta ve personellerimiz 
sistematik olarak eğitilmektedir.

Scada  ana merkezi Samsun’da, yedek ve afet 
merkezi ise Çorum ilinde kurulmuştur. Acil 
durumlar ve doğal afetlerde 5 ildeki sistemin 
devrede kalmasını sağlamak üzere, Samsun’daki 
Ana kontrol Merkezi ile birlikte Çorum’da acil 
durum kurtarma merkezi tasarımı da yapılmıştır.

Master Plan ve Dijital Şebeke Modelleme 
Projesi

Yatırımların kaynağından itibaren sistem 
güvenliğini sağlayacak ve gelecek yıllardaki 
kapasite artışlarını da karşılayacak şekilde 
etkin ve hızlı geri dönüşlü nitelikte yapılması 
amacıyla 2011 yılı Kasım ayında Master Plan 
ve Şebeke Modellemesi Projesi’ne başlanmıştır. 
Proje kapsamında tüm Orta Gerilim Şebekesi 
DigSilent yazılımı üzerinden dijital ortamda 
modellenerek şebekenin kısıtlılık, gerilim düşümü, 
güç kaybı, reaktif enerji analizleri dinamik 
ortamda yapılmıştır. Bu kapsamda, 15.000 adet 
transformatör, 188 adet fider ve 25 adet TEİAŞ 
TM modellenmiştir. Bu analizler sonucu ortaya 
çıkan şebeke gereksinimleri de dikkate alınarak  
2013 yatırım planı oluşturulmuştur. 

Ayrıca,  proje kapsamında uzun dönem kapasite 
artışlarını belirlemek üzere, tüm bölgedeki 
belediyeler ve diğer kuruluşlar ile görüşmeler 
yapılarak alınan imar planları ve planlanan 
yatırım bilgileri Uzaysal Yük Talep Tahmin Sistemi 
üzerinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler 
sonucunda koordinat olarak kapasite 
artış bölgeleri ile yapılacak yatırım niteliği 
belirlenmiştir. Uzaysal yük talep tahmin sistemi 
verileri ile 2017-2021 dönemi için master planı 
oluşturulmuştur. 

Proje kapsamında reakif enerji ve enerji 
kalitesi çalışması da yürütülmüştür. Şirket’in 
reaktif cezaya giren fiderleri belirlenerek, 
reaktif oranların düzenlenmesi için gerekli 
kompanzasyon sistemleri saatlik ve aylık reaktif 
ceza uygulama esnekliğini sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Talep tahmin sistemleri

Çalık YEDAŞ, isabetli talep tahmini yapabilmek 
amacıyla iki farklı talep tahmin sistemi 
kurmuştur. Almanya’da uzun bir süredir 
kullanılmakta olan SAP ile uyumlu BTC firmasının 
talep tahmin sistemi ve Türkiye şartlarını analiz 
etmek üzere tasarlanmış A PLUS firmasının 
talep tahmin sistemi tercih edilerek, kurulumları 
tamamlanan her iki sistem de etkin olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Trafo merkezlerindeki analizörlerin uzaktan 
izlenmesi, arıza takibi, arızanın tespiti, dağıtım 
şebekesi sorunlarının analizi, kompanzasyon 
takibi (reaktif enerji için), tüketim takibi, enerji 
kalitesi takibi (harmonikler vs.), raporlama gibi 
imkânlar sağlamaktadır. Uzaktan Analizör İzleme 
Projesi kapsamında, Entbus sistemi kurularak ve 
Çalık YEDAŞ faaliyet bölgesindeki analizörlerin 
izlenmesine başlanmıştır. 

2012 yılında hayata geçirilen Merum Projesi 
ile Merum programı veri tabanında bulunan 
100’den fazla Latin Amerika ve Avrupa kökenli 
elektrik dağıtım şirketinin en verimli operasyonel 
değerleri alınarak ideal bir Merum dağıtım 
şirketi yaratılmıştır. Bu doğrultuda, Çalık Yedaş, 
operasyonel başarı stratejisini bu veri tabanında 
operasyonel verimlilikte en üst noktada yerini 
almak hedefi üzerine oluşturmuştur. 

Müşteri memnuniyeti kapsamında, planlı 
kesintiler SMS sistemi aracılığıyla sistemde kayıtlı 
müşterilere kısa mesaj olarak bildirilmektedir. 
2012 yılında Mobil Bilgi servisi hizmete alınarak, 
fatura bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin SMS 
ile müşterilere gönderilmesine başlanmıştır. 
Müşteri öneri, istek ve şikâyetleri, kaçak ihbarları, 
abonelik hizmet talepleri, ücretsiz 800’lü müşteri 
hattı aracılığıyla da alınmaktadır. 

2012 yılında 4.987.127.150 
kWh elektrik dağıtımı 

yapılmıştır.

%2,23
Dağıtılan Elektrik Artışı

2011

4.877.954.045

2012

4.987.127.150

İngiltere ve Çalık YEDAŞ 
Arasında Bilgi Köprüsü

Çalık YEDAŞ, General Elektrik 
ile başlatmış olduğu SCADA/
DMS projesinin eğitimlerini 
İngiltere ve Samsun’da eş 
zamanlı yürütmektedir. 
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 ˤ DAĞITIM HİzMETLERİ VE YATIRIMLAR

Kaliteli ve kesintisiz 
dağıtım hizmeti…

Gerçekleştirilen teknoloji yatırımları Şirket’in 
hizmet kalitesini de çok daha ileri noktalara 
taşımış, müşterilerimizin yaşam kalitesini 
artırmaya katkı sağlamıştır. 

Web sitemiz yenilendi

Bu çerçevede, Kurumsal Web Sitesi 
“www.calikyedas.com”, iki dilde yayın yapacak 
şekilde kullanıma sunulmuştur. EPDK hizmet 
kalitesi yönetmelikleri uyarınca, Şirket Kurumsal 
Web Sitesi’nde her türlü müşteri şikâyeti/önerisi 
ve aydınlatma şikâyetinin girilebileceği bir yazılım 
geliştirilip, ilgili devlet kurumlarına erişim verilerek 
rapor çekmeleri sağlanmıştır.

Yine aynı anlayış çerçevesinde, abonelerin 
endeks, yük profili gibi sayaç bilgilerinin 
uzaktan okunabilmesi amacıyla GPRS üzerinden 
merkezdeki sunucularla haberleşen AMR sistemi 
kurulmuştur. AMR sistemiyle yaklaşık 1.400 adet 
sayaç uzaktan okunabilmektedir. Önümüzdeki 
üç yıl içerisinde toplam 49.000 sayacın uzaktan 
okunabilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefe uygun olarak Almanya’da bir milyon 
abonenin uzaktan okunabildiği SAP MDUS aracılığı 
ile SAP ISU ile entegre çalışan BTC firmasının AKM 
(Ana Kontrol Merkezi) yazılımı kurularak ve ISU 
ile entegre edilmiştir.

Gerçekleştirilen teknoloji yatırımlarının, Şirket’in 
çevikleşmesine da katkıda bulunmasıyla, güvenli 
ve sürdürülebilir bir hizmet ortamı yaratılmıştır. 

cedas.com kullanıma sunuldu

Bu çerçevede Çalık YEDAŞ çalışanlarının, çözüm 
ortaklarının ve danışmanların kullanımı amacıyla 
kurulan “cedas.com” aktif dizini kullanıma 
sunulmuştur. McAfee sistemi ile de personel WEB 
erişimleri denetim ve kayıt altına alınmıştır. İzin, 
rapor, görevlendirme gibi personel işlemlerinin 
olur süreçlerinin takip edilebildiği SAP ile 
entegre olan sistem geliştirme ve kurulumu 
tamamlanmıştır. Sistemin kullanıma geçmesi 
için ayrıştırma (deregülasyon) çalışmalarının 
tamamlanması beklenmektedir.

Çalışanlar arasındaki iletişimin artırılması 
amacıyla Samsun merkez binaya Avaya IP office 
dijital santrali kurularak, Holding binası, Ankara 
ofisi, Teknokent ofisi ile merkezler arasında 
online görüşme entegrasyonu yapılmıştır. Çalık 
YEDAŞ Genel Müdürlük ile İl Koordinatörlükleri 
ve Holding arasında da video konferans 
sistemi kurulmuştur. 2012’de gerçekleştirilen 
çalışmalarla, Çalık Holding, Malatya Afet Merkezi, 
beş il merkezi, 69 ilçe, yaklaşık 10 şube ve 
Ankara ofisini birbirine bağlayan network 
sistemini yedekli, izlenebilir, kolay yönetilebilir, 
belgelendirilmiş bir yapıya kavuşturulmuştur. 

İlleri ve ilçeleri bağımsız olarak Çalık Holding Data 
Center’ına ulaştıran Çalık YEDAŞ TTVPN network’ü 
kurulmuş ve network cihazları yedeklenerek, 
tüm networkün izlenebilmesi, syslog kayıtlarının 
tutulması, konfigürasyon değişikliklerinin takibi 
için Solarwinds izleme ve yönetim sistemi 
kurulmuştur.

İl merkezlerindeki eski switchler yönetilebilir 
backboneswitchler ile değiştirilmiş, izleme ve 
yönetim sistemine dâhil edilmiştir. Beş il ve Çalık 

Çalık YEDAŞ beş yıl içerisinde 
toplam 500 milyon TL 

yatırım yapmayı 
planlamaktadır.

500 MİLyon TL
Yatırım Tutarı

Çalık YEDAŞ ile Limak 
Ortak Konsorsiyumu

Çalık YEDAŞ ile Limak Ortak 
konsorsiyumu, Kosova’da 
özelleştirilen elektrik dağıtım 
şirketini, 26,3 milyon avroluk 
teklifle satın almıştır.
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Holding merkezini birbirine bağlayan network’ün 
radyo link aracılığı ile yedeklenmesi çalışmalarına 
ise devam etmektedir. 

2013 Hedefleri

“Enerjimizi Sizden Alıyoruz” sloganıyla art arda 
yeni projeleri hayata geçiren Şirket, faaliyet 
bölgesindeki insanlara kaliteli ve kesintisiz 
hizmet sunabilmek amacıyla 2011-2015 dönemini 
kapsayan beş yıl içerisinde toplam 500 milyon TL 
yatırım yapmayı planlamaktadır. 

Bu çerçevede 2013 yılın için belirlenen yatırım 
bütçesi 139 milyon TL’dir. Bu yatırımların 98 
milyon TL’sini şebeke yatırımları, 34 milyon TL’sini 
teknoloji yatırımları oluşturacaktır. 

2013 yatırım hedefleri; 

• 133 adet dağıtım merkezi ve 900 adet fideri 
2013 sonu itibarı ile uzaktan izlenebilir 
ve arızalarına müdahale edilebilir yapıya 
kavuşturmak,

•  SCADA/DMS Projesi kapsamında kırsal 
şebekelerin uzaktan yönetimi için 2014 ve 
2015 yılları planlamasını gerçekleştirmek,

•  Enerji kalitesi hedefi doğrultusunda şebeke 
analizlerini yaparak uygun kompanzasyon 
yatırımlarını tasarlamak ve gerçekleştirmek,

•  Elektrikli araçlar ve dağıtık üretimin şebekeye 
adaptasyonu için Ar-Ge Projesi başlatmaktır.

Türkiye’nin elektrik dağıtım sektörünün lideri 
olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Çalık 
YEDAŞ, Avrupa’nın da önde gelen dağıtım 
şirketlerinden biri olma amacındadır. 

Bu amaç doğrultusunda Çalık YEDAŞ ile Limak 
Ortak konsorsiyumu, Kosova’da özelleştirilen 
elektrik dağıtım şirketini, 26,3 milyon avroluk 
teklifle satın almıştır. Mayıs 2013’ten itibaren 
elektrik dağıtımını üstlenecek olan konsorsiyum, 
15 yılda 300 milyon avroluk yatırım yapmayı 
planlamaktadır.

2013 yılın için belirlenen yatırım 
bütçesi 139 milyon TL’dir.

139 MİLyon TL
2013 Yatırım Bütçesi
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 ˤ PERAKENDE SATIŞ

Enerji satışında 
%6,5 artış…

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop’ta 
yaşayan toplam 3 milyon vatandaşımıza hizmet 
veren Çalık YEDAŞ, 2012 yılında hem abone 
sayısını artırmış hem de enerji satışı rakamlarını 
beklentilerin üzerine taşımıştır. 

2012 yılı içerisinde Şirket genelinde 82.744 adet 
müşteri yeni tesise abonelik yaptırarak dağıtım 
sistemine bağlanmıştır. Bu sayede, abone 
sayısı 2011 yılına göre %5,13 artış göstererek 
1.697.757 olmuştur. Şirket genelinde TL bazında 
tahakkuk 2011 yılına göre %21,44 oranında 
artarken, TL bazında reaktif enerji tahakkuk 
değerleri 2011 yılına göre %7,46 oranında 
artmıştır.

Enerji satışı beklentilerin üzerinde

Yüksek bir potansiyel taşıyan bölgedeki 2012 
yılında gerçekleştirilen enerji dağıtımı, 2011 
yılına göre %2,24 oranında artış göstermiştir. 

Böylece, 4.196.002 mWh olarak öngörülen 
enerji satışı, öngörülen rakamın %6,5 üzerine 
çıkarak 4.469.225 mWh olarak gerçekleşmiştir. 
Bölgedeki gelişimin 2013’te de sürmesi 
beklenmektedir. 2013 yılında bir önceki yıla 
göre %6 artışla 5.137.960 mWh enerji alınması 
ve 4.654.478 mWh enerji satışı yapılması 
öngörülmektedir.

Kayıp kaçak oranında rekor düşüş

Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde, 2012 
yılında %10,35 olarak öngörülen kayıp kaçak 
enerji oranı da beklentilerin altına inmiştir. 2011 
yılında %8,14 olarak gerçekleşen kayıp kaçak 
oranı, 2012’de %7,75 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu oran, 2013 yılında, enerji alış ve satışındaki 
artışa bağlı olarak %9,41 olarak bütçelenmiştir. 

(mWh) 2012 Hedef 2012 Fiili 2013 Hedef

Alınan enerji 4.680.426 4.844.881 5.137.960

Satılan enerji 4.196.002 4.469.225 4.654.478

Kayıp-kaçak enerji miktarı 484.424 375.656 483.482

Kayıp-kaçak oranı %10,35 %7,75 %9,41

2012 yılında alınan enerji 
4.844.881 mWh olarak 

gerçekleşmiştir.

4.844.881
Alınan Enerji

Kayıp Kaçak Oranında 
Rekor Düşüş

Gerçekleştirilen yatırımlar 
sayesinde, 2012 yılında 
%10,35 olarak öngörülen 
kayıp kaçak enerji oranı da 
beklentilerin altına inerek 
%7,75 olarak gerçekleşmiştir.
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 ˤPERAKENDE SATIŞ HİzMETLERİ

Çalık YEDAŞ’ın perakende satış hizmetleri 
kapsamında 2012 yılında yürüttüğü başlıca 
faaliyetler şunlardır: 

• Sahada toplam 132.913 adet abone 
ve/veya ölçüm devresinde kontrol ve tarama 
gerçekleştirilmiştir.

•  Sahada toplam 368.367 adet kesme ve 
331.238 adet açma işlemi gerçekleştirilmiştir.

• Sahadaki toplam 527.000 adet mekanik 
elektirik sayacı elektronik sayaç ile 
değiştirilmiştir.

•  Toplam 9.925 adet kaçak tespiti ve bunun 
sonucu olarak toplam 24.946.981,30 kWh 
kaçak tahakkuku yapılmıştır.

•  2012 yılında sahada yapılan çalışmalar ile 
toplam 32.581,68 kW güç artışı yapılmıştır.

•  Sahada gerçekleştirilen yoğun kesme 
işlemleri sonucu, 2011 yılında %96,54 olan 
cari dönem tahsilât oranı %99 değerine 
ulaşmıştır.

•  Okuma oranı %88,24’den %96,5’e 
yükseltilmiştir.

•  Sahada yapılan çalışmalar ile akım/gerilim 
trafosu değişimi ve çarpan hatası 
düzeltilmesi sonucu toplam 1.865.119 kWh 
karşılığı 842.351 TL ilave tahakkuk yapılarak 
kayıplar giderilmiştir.

•  Sahada toplam 738 adet usulsüz kullanımı 
tespit edilerek usulsüz kullanımda önemli 
ölçüde azalma sağlanmıştır.

•  Sahada toplam 3.416 adet tarife dışı kullanım 
tespit edilerek 9.137,89 kWh karşılığı 10.099 
TL ek tahakkuk yapılmıştır.

•  Toplam 3.476 adet sayaç okunabilecek yere 
alınarak 2.801 kWh karşılığı 3.321 TL ek 
tahakkuk yapılmıştır.

•  Saha çalışmaları sırasında mühürsüz 
olarak tespit edilen 36.943 adet sayaç 
mühürlenerek toplam 274.530 kWh karşılığı 
124.929 TL ilave ek tahakkuk yapılmıştır. 

•  Arızalı sayaç değişimleri ve müşteri talebi 
üzerine yapılan işlemler sırasında tespit 
edilen arızaların geriye dönük tespiti ile 
birlikte toplam 6.893.027 kWh karşılığı 
2.023.885 TL ek tahakkuk yapılmıştır.

Hizmet kalitesini 2013’te daha da ilerilere 
taşımayı amaçlayan Çalık YEDAŞ’ın 2013 yılı 
hedefleri şunlardır:

• EPDK’nın belirlediği %9,41 kayıp kaçık oranının 
yakalamak.

•  2012’de yakalanan %99 oranındaki cari 
dönem tahsilâtını 2013’te de sağlamak.

•  %96,5 olan okuma oranının %97’ye çıkarmak.

•  19.000 adet sayacı OSOS kapsamına dâhil 
etmek.

%100’e Yakın 
Tahsilat Oranı

Sahada gerçekleştirilen 
işlemler sonucu, 2011 yılında 
%96,54 olan cari dönem 
tahsilât oranı %99 değerine 
ulaşmıştır.
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abone sayısında 
%5,13 artış…

 ˤELEKTRİK PİYASASI VE TARİFELER

Müşteri memnuniyeti Çalık YEDAŞ’ın öncelikli 
hedefleri arasında yer almaktadır. Enerji dağıtım 
şirketi olmanın ötesine geçerek insanların 
yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda 
bulunmayı amaçlayan Şirket, 2012 yılında da 
müşterilerini dinlemeye, bilgilendirmeye, 
sorunlarını çözmeye, daha kaliteli enerjiyi daha 
uygun koşullarda edinmelerini sağlamaya 
devam etmiştir. 

Bu anlayış içerisinde, 2012 yılında Elektrik 
Ticareti Uzmanları tarafından;

• Müşterileri bilgileri (adres, telefon, vergi 
dairesi, sorumlu kişi, v.s.) güncellenmiş ve 
ilgili departmanlara raporlanmıştır.

•  Müşterilere, Şirket’in çevresel, sosyal ve 
ekonomik olarak ele aldığı kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri hakkında bilgi verilmiştir.

•  Müşterilerin sorunları, ilgili birimlere anında 
iletilerek müşteri memnuniyeti çerçevesinde 
çözüme ulaştırılmıştır.

•  Müşterilere Şirket’in amacının “elektriğin 
kesintisiz, kaliteli, ucuz maliyetli bir şekilde 
müşterilerimize ulaştırmak” olduğu ve 
Avrupa’nın en iyi dağıtım şirketi olma 
hedefleri anlatılmış, müşteriler yapılan 
çalışmalar hakkında bilgilendirilmiştir.

•  Müşterilerin tüketim profili ve tarife grubuna 
göre faturaları incelenerek kendileri için en 
avantajlı yöntem belirlenmiştir. 

•  Yeni alınan kurul kararları hakkında 
müşteriler bilgilendirilmiştir.

•  Müşteri kârlılık analizleri ve senaryoları 
hazırlanmıştır.

• Müşteri profil çalışmaları yapılmıştır.

2013 yılında da müşteri ziyaretleri ile 
müşterilerin bilgilendirme ve sorunlarının 
çözümü noktasında verilen destek çalışmalarına 
devam edilecektir.

Elektrik Ticareti Birimi Faaliyetleri

1 Aralık 2011’de Gün Öncesi Planlama’dan, Gün 
Öncesi Piyasası’na geçiş ve Elektrik Piyasası 
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde 
yapılan değişikliklerle çok iyi elektrik talep 
tahminleri yapılması bir zorunluluk olmaktan 
öteye geçmiş ve Şirketimiz kâr/zarar hanesini 
önemli derecede etkileyecek bir argümana 
dönüşmüştür. 

Talep tahminlerinin doğru yapılması ve gerçek 
zamanda dengesizliğe düşülmemesi, Şirketimize 
diğer perakende satış firmalarıyla rekabet 
avantajı sağlayacaktır. Bu nedenle gerçeğe en 
yakın tahminlerin yapılabilmesi için Talep Tahmin 
programı uygulamaya konulmuştur.

Abone sayısı 2011 yılına 
göre %5,13 artış göstererek 

1.697.757 olmuştur.

%5,13
Abone Sayısı

Çalık YEDAŞ’tan İlklere 
İmza Atacak Çalışma

Çalık YEDAŞ ekipleri 
işyerlerini dolaşıp enerji 
ihtiyaçlarını belirleyerek 
kurulu güçleri tespit 
etmektedir. 
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Elektrik Ticareti uzmanları ziyaretleri

Samsun Çorum Ordu Amasya Sinop Toplam

Ziyaret edilen müşteri sayısı 1.507 590 746 361 247 3.451

%79,5
Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.

S.T. Tük. (GWh) 55 42 48 58 64 65 31 30 29 33 31 31

YEDAŞ Tük. (GWh) 361 307 368 347 328 336 408 416 414 393 402 389

Serbest Tüketici Tüketimi/YEDAŞ Tüketimi %15,3 %13,5 %13,0 %16,7 %19,5 %19,3 %7,6 %7,3 %7,0 %8,3 %7,8 %8,0
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Talep tahmin yazılımlarının sağladığı avantajlar 
şunlardır:

• Veriler sınıflandırılarak, düzenlenerek 
saklanabilmektedir.

•  Verilerin ve tahmin sonuçlarının analizi 
kolaylaşmaktadır. 

•  Verilerin denetlenebilir ve izlenebilir olması 
sağlanmaktadır. 

•  Verilerin ve tahmin sonuçlarının anlık 
olarak ve istenilen zaman aralığında 
raporlanabilmesi mümkün olmaktadır. 

•  Hataların otomatik olarak tespit edilerek 
düzeltilmesi, işlem hata payını azaltmaktadır. 

•  Manuel işlemlerde oluşan sanal hafızayı 
ortadan kaldırmaktadır. 

•  Yapay Sinir Ağı (YSA), Bulanık Mantık gibi 
insan beyni model alınarak oluşturulmuş 
metotlarla öğrenilen bilgiler, uzun vadede çok 
iyi tahmin verileri üretmektedir. 

•  Manuel işlem süreci kaldırılarak kazanılan 
zaman verilerin analizi ve tahmin 
modellerinin iyileştirilmesi için çalışmalar 
yapılmasına imkân tanımaktadır. 

•  Manuel işleme göre saatlik tahminlerin 
sapmalarını %85-90 oranında iyileştirmektedir. 

•  %97-98 oranında başarılı bir talep tahmini 
yaparak ikili fiyat uygulamasından, sistem 
maliyetlerinden en az etkilenilmekte ve enerji 
maliyetleri minimize edilmektedir. 

Tahmin programlarının PMUM sisteminden 
hatalı, eksik ya da tutarsız veriler almaması 
amacıyla 1 Aralık 2009 tarihinde kullanılmaya 
başlanan, Şirketimize tanımlı PYS–PMUM 
sisteminde kayıtlı tüm sayaç bilgileri analiz 
edilerek kayıtlarda düzeltme, pasife alma 
ve silme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Danışman firma ve TEİAŞ işbirliğiyle yapılan 
bu işlem, PMUM sisteminde ve Talep Tahmin 
Yazılımları’nda kullanıma hazır temiz ve düzenli 
bir veri tabanı sağlamıştır. 

Şirket’in 2013 yılı hedefi, ihtiyaçlar 
doğrultusunda, en başarılı yazılımları satın 
alarak en iyi tahmin metotlarını oluşturmaktır. 
Bununla paralel olarak, piyasa katılımcıları 
bazında en iyi tahmin yapan şirketlerden biri 
olmak, sistem dengesizlik maliyetlerini en aza 
indirmek ve rekabette avantaj sağlayabilir 
enerji birim maliyetlerini elde etmek de hedefler 
arasındadır. 

Saha Kontrolleri

Saha kontrolünde aboneler, 
kullandıkları güce göre kendi 
iç tesisatlarının yeterliliği 
konusunda bilgi sahibi 
olmaktadır.  

 ˤ PERAKENDE SATIŞ

%98 talep tahmin 
başarısı…
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%97-98 oranında başarılı 
bir talep tahmini yapılarak 
enerji maliyetleri minimize 

edilmektedir.

%98
Talep Tahmin Başarısı

Talep Tahmin Başarısı

Ay Gerçekleşme (mWh) Tahmin (mWh) Sapma %

Ocak 408.981,94 400.935,60 -1,97

Şubat 361.527,57 362.655,80 0,31

Mart 405.905,21 398.584,20 -1,80

Nisan 338.200,31 352.038,40 4,09

Mayıs 361.975,21 367.886,40 1,63

Haziran 376.285,82 371.040,20 -1,39

Temmuz 452.352,82 441.926,10 -2,30

Ağustos 438.844,07 450.986,30 2,77

Eylül 424.128,33 423.473,20 -0,15

Ekim 408.414,06 406.173,70 -0,55

Kasım 424.928,72 413.806,80 -2,62

Aralık 443.337,30 441.483,90 -0,42

Toplam 4.844.881,36 4.830.990,60
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 ˤ FİNANSMAN VE MALİ İŞLER

yükselen 
kârlılık oranı… 

Özelleştirme sürecinin ardından, gerçekleştirilen 
yatırımlar sayesinde çok kısa bir süre içerisinde 
zarar eden bir kamu kurumundan kâr eden bir 
kuruluşa dönüşen Çalık YEDAŞ, 2012 yılında 
finansal açıdan Türkiye ortalamasının üzerinde 
bir performans göstermiştir. 

Şirket’in satış geliri %21’lik bir artış ile 1,190 
milyon TL’ye, FAVÖK (EBITDA) rakamları da 
%43’lük bir artışla 217,79 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. 2012 yılında cirodaki artışın yanında, 
maliyetlerde sağlanan verimlilik sayesinde 
kârlılık %125 oranında artarak 189 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

45 milyon TL Kurumlar Vergisi

2010 yılında 21 milyon TL zarar ile devralınan 
Şirket, 2011 yılında, geçmiş yıl zararlarının 
mahsup edilmesinden sonra 20,5 milyon TL 
Kurumlar Vergisi ödemiştir. 2012 yılı için 
hesaplanan Kurumlar Vergisi ise 45 milyon TL’dir. 

Bu başarının sürdürülebilir kılınması, hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması 
amacıyla gerçekleştirilen yatırımlara devam 
edilmektedir. Şirket, 2012 yılı içerisinde  
110 milyon TL’nin üzerinde yatırım 
gerçekleştirmiştir.

FAVÖK (EBITDA) rakamları da 
%43’lük bir artışla 217,79 
milyon TL’ye ulaşmıştır.

%43
FAVÖK Artışı (milyon tl)

2011

105,12

2012

217,79
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 ˤ MÜŞTERİ HİzMETLERİ

Müşterileriyle 7/24 
temasta bir şirket…

Çalık YEDAŞ, tüm çalışanları ile Şirket 
hedef ve stratejilerini sürdürebilirlik ve 
müşteri memnuniyeti temelinde oluşturarak 
müşterilerimize kesintisiz, hızlı ve saygılı 
hizmet vermek için sağlam temelli çalışmalara 
başlamış, müşteri odaklı anlayışı sonucunda ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Kalite Belgesi’ni almıştır.

Bu doğrultuda, öncelikli olarak tüm müşteri 
hizmetleri merkezleri yenilenmiş, sayıları 
artırılarak işlem çeşitliliği ve hizmette 
farkındalık oluşturulmuştur. Kurumsal Kimlik 
Standartları çerçevesinde oluşturulan Müşteri 
Hizmetleri Merkezleri (MHM), 68 farklı noktada 
kaliteli ve hızlı hizmet sunulmasını sağlamıştır.

Mobil uygulamalarla güncel bilgilendirme

Mobil uygulamalar konusunda da çok ciddi 
atılımlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda, planlı kesintilerin, SMS 
sisteminde kaydedilmiş olan müşterilere 
kısa mesaj olarak bildirilmesi uygulamasına 
başlanmıştır. Mobil uygulama ile güncel 
bilgilendirmeler de yapılmakta, Mobil Bilgi 
Servisi ile fatura bilgileri, ödenmeyen faturalara 
dair bildirimler yapılmaktadır.

Sektörde bir ilk: Ücretsiz Müşteri Hattı

Çalık YEDAŞ müşterilerine 7/24 öneri, istek, 
elektrik kesintisi bildirimi, her türlü bilgi talebi 
ve kaçak ihbarında bulunabilecekleri mobil 
hizmet, online hizmet ve çağrı merkezi hizmeti 
sunmaktadır. Müşteri öneri ve taleplerinin 
alındığı 0800 3535523 ücretsiz müşteri hattı, 
elektrik dağıtım sektöründe ilk ve tek niteliği 
taşımaktadır.

Ayrıca, müşterilere web sayfası üzerinden 
Türkçe ve İngilizce olarak “Online Borç 
Sorgulama” olanağı sunulmakta, yine bu 
sayfa üzerinden müşterilerinin öneri, istek ve 
şikâyetleri alınmaktadır.

Müşterilerimize sigorta güvencesi

Sayaç değişikliği konusunda sektörde bir 
ilk gerçekleştirilerek, sayaçların üç yıl olan 
garanti süresi beş yıla çıkarılmıştır. Uygulama 
kapsamında, sayaçlardaki eksik veya yanlış 
tasarım, ürünün kusurlu ve/veya ayıplı olması 
nedeniyle meydana gelebilecek olaylarda 
kullanıcıların ve/veya üçüncü şahısların 
uğrayacakları tüm maddi ve bedeni zararlar 
beş yıl süre ile sigortalanmıştır. Sayacın 
tüketim kaydetmemesi ve/veya hatalı tüketim 
kaydetmesi halinde, Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği çerçevesinde geriye doğru 
yapılacak olan tahakkuk, beş yıl süre ile sigorta 
tarafından karşılanmaktadır.

Kârlılığımız %125 oranında 
artarak 189 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

%125
Kâr Artışı

Ücretsiz Müşteri Hattı 

Çalık YEDAŞ müşterilerine 
7/24 öneri, istek, elektrik 
kesintisi bildirimi, her 
türlü bilgi talebi ve kaçak 
ihbarında bulunabilecekleri 
mobil hizmet, online hizmet 
ve çağrı merkezi hizmeti 
sunmaktadır.
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 ˤ MÜŞTERİ HİzMETLERİ

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla 
çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çalık 
YEDAŞ, hizmet verdiği bölgelerde beton direkleri 
galvanizli direklerle değiştirme, trafoları kapalı 
alanlara alma ve şebekeleri yeraltına taşıma 
çalışmalarına da devam etmiştir.

Çalık YEDAŞ’ın müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı 
hizmetlerden biri de sorumlu olduğu beş ilde 
tüm elektrik faturalarını 18 aya varan taksitle 
ödeme imkânı sağlamasıdır. 

Çalık YEDAŞ’ın hizmet kalitesi konusunda 
duyarlı bir şirket olabilme yolundaki çalışmaları, 
müşterileri tarafından takdir edilerek 
desteklenmiştir. Bağımsız bir araştırma şirketine 
yaptırılan “müşteri memnuniyeti anketi” 
sonuçları ve alınan “en başarılı hizmet” 
ödülleri de bunun kanıtı niteliğindedir. 

Güler yüzlü, yenilikçi, güvenilir

Gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti anketinde, 
“Çalık YEDAŞ’ı nasıl ifade edersiniz?” sorusuna, 
katılımcıların büyük çoğunluğu “Güler yüzlü 
çalışanları var” yanıtının vermiştir. Anket, Çalık 
YEDAŞ’ın müşterileri tarafından, “Yenilikçi, 
güvenilir, müşteri memnuniyetine önem 
veren, köklü, Türkiye için çalışan bir şirket” 
olarak görüldüğünü ortaya koymuştur. Çalık 
YEDAŞ’la elektrik kesintilerinin en az inmesi ve 
sorunlara hızlı çözüm bulunması da öne çıkan 
“memnuniyet alanları” olarak görülmüştür. 

Hayata geçirilen Gölge Müşteri uygulaması 
ile de bir müşteri gözü ile personelin 
müşteriye sunduğu hizmetin kalitesi tespit 
edilmiş, edinilen bilgiler doğrultusunda hizmet 
kalitesini artıracak çalışmalar vakit yitirilmeden 
uygulamaya konulmuştur. 

Elektrik faturalarını  
18 aya varan taksitle 
ödeme imkânı…

Çalık YEDAŞ’ın hizmet 
kalitesi konusunda duyarlı 
bir şirket olabilme yolundaki 
çalışmaları, müşterileri 
tarafından takdir edilerek 
desteklenmiştir.
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 ˤ AR-GE

Günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir 
başarının sırrı; yenilikçi düşünce, değişim-gelişim 
ve yeni teknolojiye sahip olmaktır. Bu süreçte, 
başarı, kârlılık ve sürdürülebilirliğin anahtarı 
Ar-Ge çalışmalarıdır. Ekonomik ve toplumsal 
kalkınmada belirleyici etken, ülkelerin ve 
şirketlerin Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımdır. 

Ar-Ge’nin taşıdığı önemin bilincinde olan ve 
Ar-Ge’ye ciddi bir bütçe ayıran Çalık YEDAŞ, 
elektrik dağıtım sektöründe teknolojik 
ihtiyaçların milli imkânlarla karşılanabilmesi 
amacıyla ODTÜ Teknokent’te Çalık YEDAŞ Ar-Ge 
Ofisi kurmuş ve grup faaliyetlerinin Teknoloji 
ve İnovasyon başlığı altında yürütülmesi 
çalışmalarına başlamıştır. 

Kaliteli enerji ve  
kesintisiz hizmet hedefli 
ar-Ge çalışmaları…





Atölyesini aydınlatmaktan gurur duyduğumuz 
Ali Keşkekçi, Çorum’un Bakırcılar Çarşısı’nda yarım asrı 
aşkın bir süredir kendi kazanını dövüyor. İşini doğru 

yaparak bize örnek olan Ali Usta gibi, müşterilerimiz için 
en iyisini sunma kararlılığımızı sürdürüyoruz.

ALİ uSTA GİBİ
İŞİMİzİ DOĞRu YAPIYORuz

2012 %99

2011 %98

Teknoloji yatırımlarına büyük önem veren Çalık YEDAŞ, 2012 yılsonu itibarıyla çağrı 
merkezi müşteri cevaplama oranını %99’a yükseltmiştir. 

%99
ÇAĞRI MERKEzİ 

MÜŞTERİ cEVAPLAMA BAŞARISI
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 ˤ İNSAN KAYNAKLARI

Çalık YEDAŞ, sürdürülebilir başarının arkasında 
çalışanlarının becerisi ve yetkinliğinin önemli bir 
rol aldığını, misyon, vizyon ve stratejik gelişimin 
sağlanmasında hedefe ulaşabilmek için kalite 
ve işbirliği ruhunun birleşmesinden oluşacak 
tüm potansiyellerin, Şirket’in başarısına katkı 
sağlayacağına inanmaktadır. Sahip olduğu 
nitelikli insan kaynağı, Çalık YEDAŞ’ın en önemli 
sermayesi ve başarılarının arkasındaki en 
önemli itici güçtür. 

Çalık YEDAŞ’ta insan kaynakları süreçleri, 
Şirket hedefleri doğrultusunda büyük bir 
titizlikle yönetilmektedir. İnsan kaynaklarında 
hedef; insan kaynağını nitelikleri bakımından 
sürekli gelişerek küresel rekabette kalıcı 
üstünlük sağlamak, sahip olunan insan 
kaynağının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, 
iş barışında ve çalışan motivasyonunda hiçbir 
olumsuzluk yaşamadan yeni istihdamlarla bölge 
ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Şirket, değişimi ve gelişimi destekleyen, 
esnek, duyarlı ve demokratik bir iş ortamı 
yaratarak çalışanlarını motive edebilmek için 
kuruma değer katan yatırımlarını aralıksız 
sürdürmektedir. Bu doğrultuda Çalışan Kurulu 
ile tüm öneriler değerlendirilmekte, Şirket 
uygulamalarına çalışanların tamamı dâhil 
edilerek faaliyet bölgesine bağlı beş ilde yön 
birliği sağlanmaktadır. İş ortamını “yaşam 
mekânı” olarak tanımlayan Çalık YEDAŞ, 
uygulamalarını da bu yaklaşımla hayata 
geçirmektedir.

İnsan Kaynakları Envanteri Projesi 

“Farkı yaratan insandır” yaklaşımıyla 
özelleştirme sonucu başlatılan yapısal değişim 
çerçevesinde en büyük yatırım insan kaynağına 
yapılmıştır. İnsana yatırım çerçevesinde 2012 yılı 
içerisinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
tam desteği ile Elektrik Dağıtım Şirketleri 
arasında Çalık YEDAŞ’ın organizasyonunda 
İnsan Kaynakları Envanteri Projesi çalışmalarına 
başlanmıştır. Çalışmanın 2013 yılı ilk altı ayında 
tamamlanması planlanmaktadır. 

%96,5 oranında  
çalışanları mutlu 
bir şirket…

Verimlilik Odaklı Sürekli 
Gelişim 

Çalık YEDAŞ, çalışanlarının 
mesleki ve kişisel 
gelişimlerine yönelik eğitim 
programları aracılığıyla 
verimlilik artışına 
odaklanmaktadır.  
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Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmetin 
sürekliliği amacıyla çalışanlarının gelişimine 
büyük önem veren Şirket, çalışanlarının 
kariyer planlamaları çerçevesinde eğitimler 
planlamakta, gerçekleştirmekte ve etkinliğini 
ölçmektedir.

Çalışan başı 87 saat eğitim

Bu anlayış içerisinde çalışanları ve çözüm 
ortaklarının çalışanlarına yönelik olarak 
işbaşı, mesleki-teknik, kişisel gelişim, yönetim 
becerileri, kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri 2012 yılında da artarak devam etmiş, 
2011 yılında çalışan başı 18 saat olan eğitimler, 
2012 yılında 87 saate çıkarılmıştır.

Şirket, çalışan memnuniyeti konusundaki 
uygulamalarıyla da sektöre örnek olmuştur. 
Şirket’in 2012 yılında çalışan memnuniyeti 
konusunda gerçekleştirilen uygulamalardan 
bazıları şunlardır: 

• İş gücü planlaması

•  Prim sistemi

•  Bireysel emeklilik sigortası, işveren 
sorumluluk ve ferdi kaza sigortası

•  Sendikal haklar

•  İntranet iç iletişim platformu

•  İç iletişim planı

•  Bireysel öneri sistemi, iyi uygulamaların 
paylaşımı

•  Çalışan memnuniyeti anketi

•  İş yeri doktoru, psikolog

•  İş güvenliği kurulu

•  Takdir, ödül, güdüleyici ödül

•  Performans değerlendirme sistemi

Bu uygulamalar sayesinde 2010 yılında %47,50 
düzeyinde olan çalışan memnuniyeti 2011 
yılında %88,20’ye, 2012’de ise %96,50 gibi rekor 
bir seviyeye ulaşmıştır. 

Çalışan memnuniyeti 2012’de 
%96,50 gibi rekor bir 
seviyeye ulaşmıştır

%96,50
Çalışan Memnuniyeti (%)

2011

88,25

2012

96,50
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 ˤ İNSAN KAYNAKLARI

 ˤÇALIŞAN SAYISI VE PROFİLİ

Personel Alanı Personel Sayısı

Amasya İl Koordinatörlüğü 91

Çalık YEDAŞ Genel Müdürlüğü 193

Çorum İl Koordinatörlüğü 105

Ordu İl Koordinatörlüğü 140

Samsun İl Koordinatörlüğü 192

Sinop İl Koordinatörlüğü 87

Genel Toplam 808

Cinsiyet Toplam

Bay 647

Bayan 161

Genel Toplam 808

Okul Türü 1 Toplam

Açık Öğretim Lisesi 8

Anadolu Lisesi 3

Anadolu Meslek Lisesi 3

Çok Programlı Lise 7

Endüstri Meslek Lise 131

İlkokul 27

İmam Hatip Lisesi 16

Lise 89

Meslek Lisesi 16

Meslek Yüksek Okulu 194

Ortaokul 26

Sağlık Meslek Lisesi 1

Teknik Lise 60

Teknik Lise Anadolu 1

Ticaret Lisesi 22

Üniversite 199

Yüksek Lisans 5

Genel Toplam 808

Okul Türü 2 Toplam

İlkokul 27

Ortaokul 26

Lise 129

Meslek Lisesi 228

Meslek Yüksek Okulu 194

Üniversite 199

Yüksek Lisans 5

Genel Toplam 808

İdari/Teknik Personel Toplam

İdari 362

Mühendis 86

Tekniker 154

Teknisyen 206

Genel Toplam 808

Personel Statüsü Toplam

Şirket Sözleşmeli 719

Toplu Sözleşmeli 89

Genel Toplam 808

İş Tanımı Toplam

Genel Müdür 1

Destek Kadro 50

İşçi (Toplu Sözleşmeli) 89

Koordinatör 14

Müdür 32

Şef 68

Uzman 65

Uzman Yardımcısı 489

Genel Toplam 808
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 ˤ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalık YEDAŞ, en değerli kaynak olarak gördüğü 
çalışanlarının mesleki sağlık ve emniyetlerini 
korumayı, olası iş kazalarını ve bunların 
etkilerini en aza indirmeyi ve bu doğrultuda 
iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi 
sağlayabilmeyi, uygulanabilir tüm kanun 
ve yönetmeliklerle birlikte hareket etmeyi 
hedeflemektedir. 

OHSAH 18001 Belgesi alındı

Şirket, düzenlediği eğitim programları ile 
çalışanlarının bu sistem içerisindeki yerlerini 
ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak 
sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. Çalışanların da katılımıyla olası 
riskleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Şirket, iş 
güvenliğini en üst düzeye taşıma hedefine hızla 
yaklaşmaktadır. 

Şirket’in tüm çalışanlara iş güvenliği ve çalışan 
sağlığı bilincini aşılayarak oluşturduğu, üst 
yönetim tarafından de sahiplenilen iş sağlığı 
ve güvenliği sistemi, Şirket’in kritik performans 
göstergelerinde izlenmektedir. Şirket’in 2012 
yılında tüm tesislerinde güvenli iş yeri ortamı 
oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği İş Güvenliği 
ve Çalışan Sağlığı uygulamaları şunlardır:

• ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite 
Yönetim Sistemi Kalite Belgesi alınmıştır. 

•  Düzenli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
ve tatbikatlar gerçekleştirilmiş, acil 
durum planları ve acil durum ekipleri 
oluşturulmuştur. 

•  Gerekli güvenlik ve ekipmanları temin edilmiş, 
kontrolleri gerçekleştirilmiştir. 

•  Saha çalışmalarında denetimler 
gerçekleştirilmiştir.

•  Çözüm ortağı firmalarının sözleşmelerinde 
gereken tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

•  Şirket bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Müdürlüğü oluşturularak, A Sınıfı ve C Sınıfı 
sertifikalı elektrik mühendisi iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanları istihdam edilmiştir. 

•  Şirket bünyesinde psikologlar aracılığıyla 
çeşitli eğitimler düzenlenerek, çalışanların 
kişisel gelişimine katkıda bulunulmuştur.

Önce sağlık ve 
güvenlik…

Çalık YEDAŞ’ta, İş 
Kazası Riskini “Önleyici 
uygulama”

Çalık YEDAŞ bu konuda aldığı 
tedbirlerle OHSAS 18001: 
2007 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesi 
almaya hak kazanmıştır. 
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 ˤ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

Sektöründe Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayan ilk şirket...
Çalık YEDAŞ’ın Çevre Yönetim Sistemi politikası 
elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerini 
yerine getirirken tüm çalışanlarının çevre 
bilincini geliştirme, bu bağlamda; resmi, gönüllü 
kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her 
kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası 
yasalara uygun olarak çevresel etkileri en aza 
indirmek suretiyle doğayı ve çevreyi korumaya 
dayanmaktadır. 

Çalık YEDAŞ, bu amaç doğrultusunda yeterli 
kaynakları sağlayarak hizmetlerinde uygun 
teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji 
tasarrufu sağlamaya, doğal kaynakların israfının 
önlenmesine, atıkların azaltılmasına ve atıkların 
geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine 
kazandırılmasına gayret etmektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attık

Çalık YEDAŞ, 2012 yılında Birleşmiş Milletler 
(BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak, 
bu sözleşmeye imza atan ilk ve tek elektrik 
dağıtım şirketi olma özelliğini kazanmıştır. 

2012 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Kalite Belgesi almaya hak kazanan 
Çalık YEDAŞ, atık etki önem analizi yaparak 
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıkları 
belirlemekte ve bunları bertaraf etmektedir. 
Bu kapsamda hurda malzemelerin, atık pillerin, 
kartuşların, lastiklerin, kâğıtların geri dönüşümü 
sağlanmaktadır. 

Bünyesinde çevre mühendisi istihdam eden 
Şirket, çözüm ortağı firmaların da çevre 
şartlarına uymasını sağlamaktadır.

2012 yılında ISO 
14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Kalite Belgesi 
almaya hak kazanan 
Çalık YEDAŞ, atık etki 
önem analizi yaparak 
faaliyetleri neticesinde 
ortaya çıkan atıkları 
belirlemekte ve bunları 
bertaraf etmektedir. 
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“Sürekli değer yaratabilen” Çalık YEDAŞ, 
Mükemmellik Modeli&Balance Score Card 
modellerini bir arada kullanarak oluşturduğu 
doğru stratejileri tüm süreçlerinde hayata 
geçirmekte ve stratejik performanslarını 
sürekli olarak ölçmekte ve geliştirmektedir. 
Dünyanın en büyük şirketlerinin kullandığı 
Mükemmellik Modeli&Balance Score Card 
uygulamalarını da kapsayan şeffaf bir 
yönetim anlayışı benimseyen Çalık YEDAŞ, 
hedef ve stratejilerini sürdürülebilirlik, sürekli 
gelişim  ve müşteri memnuniyeti ilkeleri 
çerçevesinde şekillendirmektedir. Paydaşlarının 
tümünü hedef ve stratejilerine ortak 
etmeye odaklanan Şirket’in yönetim anlayışı, 
KALDER (Türkiye Kalite Derneği) ve TÜSİAD 
tarafından düzenlenen 21. Kalite Kongresi’nde 
“Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi–EFQM 3 Yıldız” 
ödülüne layık görülmüştür. Bu belgeyi alan ilk 
ve tek elektrik dağıtım şirketi konumunda olan 
Şirket, önümüzdeki dönemde de çalışmalarını 
aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedeflemektedir.

risklerini iyi yöneten, 
geleceğini de iyi 
yönetir…
Risk yönetimi ile 
ilgili hedefler, Risk 
Komiteleri arasında 
eşgüdüm sağlayan 
Strateji Planlama ve 
Risk Koordinatörlüğü 
tarafından hayata 
geçirilmektedir.

Süreçlerle Yönetim anlayışını benimseyen Şirket, 
mevcut yönetim sistemlerindeki hiyerarşiyi 
ortadan kaldırarak sürecin yukarıdan aşağıya 
değil bir süreçten öbürüne doğru yatay işlemesi 
ile akıcılığı sağlamaktadır.

Risk yönetimi ile ilgili hedefler, Risk Komiteleri 
arasında eşgüdüm sağlayan Strateji Planlama 
ve Risk Koordinatörlüğü tarafından hayata 
geçirilmektedir. Çalık YEDAŞ, işleyen süreçlerinde 
veya dış etkenlerle karşılaşabileceği riskleri 
tespit ederek hedefleri doğrultusunda çözüm 
alternatifleri oluşturarak performansını 
korumakta ve artırmaktadır. 
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 ˤRİSK YÖNETİM SÜREcİ AKIŞI

 ˤRİSK YÖNETİM KOMİTESİ
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5 ilde, 14 farklı 
KSS projesi…

YEDAŞ’tan Sosyal 
Sorumluluk Projeleri

Çalık YEDAŞ, 72 çalışanını 
“Enerji Verimliliği”, “Müşteri 
İlişkileri” ve “Motivasyon ve 
Kişisel Başarı” konularında 
eğitmiştir. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, bir kurumun tüm 
paydaşlarına ve dünyaya karşı sorumluluğunu 
gönüllü uygulamalarla yerine getirmesidir. 
Çalık YEDAŞ, ekonomik ve sosyal kalkınma 
stratejileriyle yalnızca faaliyet alanına giren 
bölge için değil, ülkemiz için de fayda sağlama 
bilincine sahip bir şirkettir. 

Çalık YEDAŞ’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
vizyonu; ticari faaliyetlerini sürdürürken 
bölgesinden başlayarak ulusal anlamda 
ekonomik, sosyal, çevresel ve etik değerler 
konularında tüm paydaşlarıyla birlikte 
uluslararası alanda kıyaslanabilir ve rol model 
olabilecek uygulamalarla sorumluluğunu yerine 
getirmektir. 

İstihdam, mali etki ve faaliyetler, tanımlanmış 
strateji ve vizyon, doğrudan ve dolaylı 
ekonomik etkiler, toplumsal yatırımlar gibi 
pek çok konuda artı değer yaratmak, Şirket’in 
öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Şirket’i etkileyen ve Şirket’ten etkilenen tüm 
kişi, kurum ve kuruluşları paydaşı olarak gören 
Çalık YEDAŞ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
konusunda çalışmalarına başlarken bu kavramın 
kurumsal olarak içselleştirilmesine büyük ölçüde 
önem vermiştir. Bu doğrultuda, Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk alanında yapılacak yatırımlar, tüm 
çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir 
toplantıda belirlenmiştir. Bu sayede çalışanların 
iş süreçlerine dâhil edilmesi çok daha kolay ve 
gönüllü biçimde gerçekleşmiştir.

14 projeyle bölgesel kalkınmaya destek

Çalık YEDAŞ, Ocak 2012 tarihinden itibarıyla 
çalışmalarına, “Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” 
başlığıyla 2012-2015 yılları içinde uygulanması 
planlanan 14 proje ile bölgesel kalkınmaya 
destek sağlamaktadır. 

“Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” ana başlığı 
altında, üç ayak yer almaktadır.

“Ekonomik Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” 
başlığı altında yürütülen kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmaları ile bölgenin ekonomik 
gelişimine, dolayısı ile işletmelerin gelişimine, 
girişimciliğin ve üretim potansiyelinin 
artırılmasına direkt ve dolaylı olarak olumlu 
yönde etki edebilmek hedeflenmiştir. 

“Çevresel Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” 
başlığı altında yürütülen çalışmalarda, Çalık 
YEDAŞ’ın doğal, kültürel ve tarihi çevre 
konusunda yürüteceği projeler ile kurumun 
içinde bulunduğu habitat ile uyumlu bir kimliğe 
sahip olması hedeflenmiştir.

“Sosyal Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” 
başlığı altında yürütülecek çalışmalarda Çalık 
YEDAŞ’ın iç ve dış paydaşlarının bireysel 
enerjilerini doğru kullanmalarına, enerji ve 
enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmelerine 
destek olan uygulamaların geliştirilmesi ve bu 
uygulamalar ile bölgede elde edilen artı değerin 
enerji verimliliğine ve üretkenliğe kanalize 
edilmesi hedeflenmiştir.

“Ekonomik Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” 
mottosuyla, küçük ve orta ölçekli işletmeler, 
kadınlar, girişimciler ve gençlerle temas 
kurulmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda;
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Ev Kadınlarına Destek

Çalık YEDAŞ yardıma 
muhtaç ev kadınları için 
mücadele veren Kadınları 
Güçlendirme ve Destekleme 
Derneği’ne sponsor olarak, 
kermes organizasyonunu 
üstlenmiştir.

Genç Fikirlere “İcat 
Enerjisi”

“Gençler Yeni İcat Çıkarıyor” 
projesi Çalık YEDAŞ ve OMÜ 
işbirliği ile “Enerji Verimliliği” 
temasıyla başlamıştır.

• Bölgede atıl durumdaki kadın emeği 
potansiyelinin ekonomi yararına harekete 
geçirilmesini öngören “Kadın Emeği Pazarı” 
online tanıtım-satış ve pazarlama sitesi,

•  Bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
verimlilik ve üretkenliğinin artırılması, 
sürdürülebilir büyüme ve rekabet konularında 
eğitilmesini öngören “Bölgesel Ekonomi 
Toplantıları”,

•  Nitelikli iş gücü ve üretimi özendirmeyi ve 
ödüllendirmeyi öngören “İşin İyisi Sizden, 
Enerjisi Bizden” projesi,

•  Gençlere yeni iş fırsatları açan bir enerji 
bölgesi haline gelen Orta Karadeniz’de 
gençlerin enerji danışmanları olarak 
yetiştirilmesini öngören “Enerji Danışmanları 
Yetişiyor” eğitim projesi planlanmıştır. 

 “Çevresel Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” 
başlığı altında;

• Hizmet alanına giren beş ilde, kaybolmaya 
yüz tutmuş yerel sanatlarına dikkat 
çekmek ve bu sanatların sürdürücüsü 
ustaları desteklemek üzere “Kültürümüzü 
Aydınlatıyoruz” projesi,

•  Bölgedeki tarihi zenginliklere ve ören 
alanı çalışmalarına dikkat çekerek turizm 
potansiyelini ve bu alanda yürütülen 
çalışmalara destek vermek üzere “Tarihimizi 
Aydınlatıyoruz” projesi,

•  Bölgedeki çevresel zenginliklere dikkat 
çekerek turizm potansiyelini ve bu alanda 
yürütülen koruma-geliştirme çalışmalarını 
desteklemek üzere “Çevremizi Aydınlatıyoruz” 
projesi,

•  Bölgede doğal yaban hayatını korumak, 
geliştirmek ve nesli tehlike altında olan 
canlılara dikkat çekmek üzere “Dikkuyruk’u 
Koruyoruz” projesi planlanmıştır.

“Sosyal Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz” 
başlığı altında;

• Hizmet alanına giren beş ilde yurttaşların 
enerji, enerjinin doğru ve verimli kullanımı 
konularında bilgilendirilmelerini sağlayacak 
gezici bir “Enerji Tırı”,

•  Çalık YEDAŞ’ın müşteri ile temas eden 
tedarikçilerinin bilgilendirilmesine yönelik 
“Müşteri İlişkileri Seminerleri”,

•  Bölgedeki üniversite gençlerinin enerji 
alanında proje geliştirmelerini özendirecek 
“Gençler Yeni İcat Çıkarıyor” yarışması,

•  Enerjinin verimli kullanımı konularında başta 
kadınlar olmak üzere sosyal paydaşları 
eğitecek eğitimcilerin yetiştirilmesini 
sağlayacak “Enerjimizi Verimli Kullanıyoruz” 
seminerleri,

• İlköğretim öğrencilerinin kendi 
potansiyellerinin farkına varmaları ve üretken 
kullanabilmelerine yönelik “Enerjimi Doğru 
Kullanıyorum” eğitimleri planlanmıştır. 

Beş ilde beş ustaya enerji desteği

2012 yılı itibarıyla planlanan projelerden yedi 
tanesi hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede, “Kültürümüzü Aydınlatıyoruz” 
projesi kapsamında beş ilden beş ustamızın 
enerji ihtiyacı karşılanmaktadır. 
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Hedef, bölgesel 
kalkınmanın sürekliliği…

“Dikkuyruk’u Koruyoruz” projesi ile 10 ve 
11’inci Bölge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge 
Müdürlüğü işbirliğiyle Kızılırmak Deltası’nda 
bulunan ve nesli tükenmekle karşı karşıya 
olan kuş türleri koruma altına alınmıştır. Bu 
amaçla abonelere gönderilen faturalarda nesli 
tükenmekte olan kuş türleri tanıtılarak alınması 
gereken tedbirler anlatılmıştır. Bunun yanı 
sıra, avcılık kulüpleri ve çevredeki ilköğretim 
okullarına kullanılmak üzere farkındalık 
posterleri hazırlanmıştır.

“Kadın Emeği Pazarı” projesi ile beş ilimizde el 
emeği ürünü yapan kadınlara yönelik online 
satış sitesi hazırlanmıştır. İlerleyen dönemlerde 
sitenin uluslararası satış sitelerine entegre 
edilmesi planlanmaktadır.

“Enerji Verimliliği ve Müşteri İlişkileri Semineri” 
projesi kapsamında ise Şirket çalışanlarının 
eğitici eğitimi yöntemiyle eğitim seminerleri 
düzenlenerek, karşılaşılan gruplara bu konularla 
ilgili doğru bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

“Gençler Yeni İcat Çıkarıyor” 

“Gençler Yeni İcat Çıkarıyor” projesi ile 
beş ilin üniversite ve öğrencilerine yönelik 
elektrik ve enerji alanındaki yaratıcı fikirlerini 
ortaya koyma fırsatı verilmiş ve endüstriyel 
tasarımdan belgesele, kısa filmden fotoğrafa, 
haberden grafik tasarımına kadar birçok alanda 
genç fikirlerin buluştuğu bir alan hazırlanmıştır.

Şirket, 2012 yılı içerisinde sosyal sorumluluk 
anlayışı çerçevesinde birçok çalışma daha 
gerçekleştirmiştir. 

Bu çerçevede Sinop İli Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle 600 saatlik teorik ve sahada 
pratik uygulamalı olarak “Elektrik İç Tesisatı 
Yetkilendirme Kursu” düzenlemiştir. Kursu 
başarıyla tamamlayan 15 kişi sertifikalarını 
almıştır. 

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda 
bulunma amacıyla kurulan Amasya Çalık 
YEDAŞ Masa Tenisi takımı, Türkiye Masa Tenisi 
Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler 
Masa Tenisi Şampiyonaları’nda önemli dereceler 
almıştır.

Her yıl yüzlerce çocuğu sevindirdik

Çalık YEDAŞ, her yıl gerçekleştirdiği çalışmalar 
kapsamında, 2012’de de 5 ilde yüzlerce çocuğu 
sevindirmiştir. Bu çalışma kapsamında Çalık 
YEDAŞ çalışanları, beş ilde seçtikleri ilköğretim 
okullarının öğretmen ve öğrencileriyle bir 
araya gelerek hem sohbet etmiş hem de minik 
öğrencilere muhtelif hediyelerden oluşan 
paketler vermiştir.

Şirket, faaliyet alanındaki insanların güvenlik ve 
huzuruna da büyük değer vermektedir. “Aydınlık 
ve İzlenebilir Bir Samsun” projesi çerçevesinde 
Samsun Emniyet Müdürlüğü’nün suç ve 
suçlularla mücadelesine, kentin üç stratejik 
noktasına Mobese kameraları taktırarak 
destek verilmiştir. Çalık YEDAŞ’ın tüm maliyetini 
üstlendiği Mobese kameraları, kentin önemli 
noktalarının izlenmesine olanak tanıyacaktır.

Çalık YEDAŞ’ın Sosyal 
Sorumluluk Atağı

Çalık YEDAŞ, Karadeniz’de 
5 bölgede sosyal sorumluluk 
atağına kalkmıştır.
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Çalık YEDAŞ, Türk Kızılay’ın gerçekleştirdiği kan 
bağışı kampanyasına tam destek vermektedir. 
Çalık YEDAŞ çalışanları, gerçekleştirdikleri kan 
bağışı kampanyalarıyla, sadece enerji alanında 
değil sosyal alanda da her zaman sivil toplum 
örgütlerinin yanında olduğunu göstermiştir. 

Depremzedelere destek olduk

Şirket, sosyal sorumluluk çalışmalarını faaliyet 
bölgesiyle de sınırlı tutmamış, deprem 
felaketiyle sarsılan Van’a yardıma koşarak, 
depremde hizmet binası zarar gören Van 
Gölü Edaş çalışanlarının görevlerini daha iyi 
bir ortamda yapabilmesi için bir karavan 
hazırlatmıştır.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye saygıyı da 
temel ilkelerinden biri olarak gören Şirket, 
baharın müjdecisi leylekler için elektrik 
direklerine özel yuvalar yapmış, leyleklerin yuva 
yapabileceği özel aparatlı direkler aracılığıyla, 
yavruların elektrik akımına kapılmasına engel 
olmuştur.

Aynı anlayış içerisinde, Tema’ya da her yıl 
düzenli olarak geri dönüşüm için kâğıt yardımı 
gerçekleştirilmektedir. 

Çalık YEDAŞ, bu projeleri hayata geçirmekle 
yetinmemiş, ihtiyaç duyulduğu anda hizmet 
verdiği bölgedeki insanların yardımına yetişmek 
için de çaba göstermiştir.

Kızılkese’nin yarımına koştuk

Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde meydana gelen 
yangında adeta kül olan Kızılkese Köyü’nde 
evlerini kaybeden ailelere yardım elini uzatan 
Çalık YEDAŞ, afet bölgesindeki insanların 
birikmiş borçlarını sildiği gibi, bir yıl boyunca 
tüm enerji giderlerini karşılama kararı almıştır.

Sinop’un Saraydüzü ilçesi Asarcık köyünde, 
baraj göletinde suların yükselmesiyle elektrik 
nakil hattı suların altında kalması üzerine özel 
donanımlı ekipler, gölette bot üzerinde çalışarak 
başarılı bir operasyonla köye tekrar elektrik 
vermeyi başarmıştır.

Çalık YEDAŞ elektrik arıza ekipleri, kış mevsimi 
boyunca da yoğun olarak yağan ve kırsalda 
daha çok etkisini gösteren kar nedeniyle 
elektrik kesintilerinin olabileceği ihtimali 
üzerine alarma geçmiştir. Çağrı merkezi 
elektrik kesintileriyle ilgili her türlü şikâyeti 
değerlendiren Çalık YEDAŞ acil durum ekipleri 
anında harekete geçmiştir.

Kızılırmak Deltası’nda 
yaşayan ve nesli 
tükenmekte olan 
dikkuyruk, saz horozu, 
turna gibi göçmen kuş 
türlerinin korunması 
projesi gibi projeleri 
hayata geçiren Çalık 
YEDAŞ, bu çalışmaları 
sayesinde Avrupa 
Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği 
tarafından Jüri 
Birincilik Ödülü’yle 
ödüllendirilmiştir.
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Bir bölgesel 
sürdürülebilir 
kalkınma hareketi...



 ˤ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 
 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE  
 FİNANSAL TABLOLAR VE  
 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU



BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yönetim Kurulu ve Ortakları’na
İstanbul

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (“Şirket”) 31.12.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla 
ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları 
denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 

Şirket yönetimi finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde 
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve 
devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 
uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, 
finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak 
yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim 
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dâhil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak 
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, şirketin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak 
amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız 
denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal 
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 



Görüş 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 31.12.2012 tarihi itibariyle finansal durumunu ve 
aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, tüm önemli hususlar açısından, Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na uygun olarak yansıtmaktadır.

EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International

Nazım Hikmet
Partner

İstanbul, 20.02.2013
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 ˤ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE 
 BİLANÇOLAR 
 (TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TüRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

Varlıklar Dipnot 2012 2011
 
Dönen varlıklar   
Nakit ve nakit benzerleri 4 21.463.539 21.354.204 

Finansal varlıklar 5 592.413 --

Ticari alacaklar 6 182.103.777 230.118.471 

İmtiyazlı hizmet anlaşmalarından alacaklar 7 60.216.038 57.049.891 

Stoklar 8 10.892.177 6.756.892 

Diğer dönen varlıklar 9 333.426.843 180.058.960 

 

Toplam dönen varlıklar 608.694.787 495.338.418 
 
Duran varlıklar
Finansal varlıklar 5 444.845 --

İmtiyazlı hizmet anlaşmalarından alacaklar 7 277.453.699 166.870.281 

Maddi duran varlıklar 10 20.231.540 --

Maddi olmayan duran varlıklar 11 82.719.145 86.239.109 

Diğer duran varlıklar 9 1.526.934 1.149.113 

Ertelenmiş vergi varlığı 16 15.023.108 21.329.134 

 

Toplam duran varlıklar 397.399.271 275.587.637 
 
Toplam varlıklar 1.006.094.058 770.926.055 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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 ˤ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE 
 BİLANÇOLAR 
 (TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TüRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

Kaynaklar Dipnot 2012 2011
 
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 12 92.964.993 --

Ticari borçlar 13 165.119.272 155.615.996 

Dönem kârı vergi yükümlülüğü 9.105.567 6.609.518 

Diğer yükümlülükler 15 34.325.172 24.731.773 

 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 301.515.004 186.957.287 
 
Uzun vadeli yükümlülükler
Kıdem tazminatı karşılığı 17 6.043.911 5.742.633 

Müşterilerden alınan güvence bedelleri 14 54.730.363 42.405.841 

Diğer yükümlülükler 15 45.875.611 57.175.190 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 16 4.739.356 9.766.856 

   

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 111.389.241 115.090.520 

Özkaynaklar
Sermaye 18 430.694.916 430.694.916 

Birikmiş kârlar 162.494.897 38.183.332 

  

Toplam özkaynaklar 593.189.813 468.878.248 
 
Taahhütler ve yükümlülükler 19 -- --
 
Toplam kaynaklar 1.006.094.058 770.926.055 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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 ˤ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 
 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
 (TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TüRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

 Dipnot 2012 2011
   

Satış gelirleri 20 1.205.392.703 1.048.885.466 

Satışların maliyeti (-) (944.046.960) (824.062.091)

   

Brüt kâr 261.345.743 224.823.375 
 

Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-) (93.335.841) (78.523.656)

Genel yönetim giderleri (-) (52.114.810) (29.352.082)

Diğer gelirler 22 6.826.532 4.164.448 

Diğer giderler (-) 22 (2.782.741) (2.559.966)

   

Faaliyet kârı (zararı) 119.938.883 118.552.119 
 

Finansal gelirler 23 120.714.338 37.276.896 

Finansal giderler (-) 23 (6.235.913) (50.727.796)

   

Vergi öncesi kâr 234.417.308 105.101.219 
 

Vergi yükümlülüğü (-) 16 (45.286.743) (22.330.019)
 

Net dönem kârı 189.130.565 82.771.200 

Diğer kapsamlı gelir -- --
   
Toplam kapsamlı gelir 189.130.565 82.771.200 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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 ˤ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT  
 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI 
 (TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TüRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

 Sermaye Birikmiş kârlar Toplam özkaynak
01.01.2011 itibariyle bakiye 430.694.916 (44.587.868) 386.107.048 
Net dönem kârı -- 82.771.200 82.771.200 

Diğer kapsamlı gelir (gider): -- -- --
 
31.12.2011 itibariyle bakiye 430.694.916 38.183.332 468.878.248 

Temettü ödemesi -- (64.819.000) (64.819.000)

Sermayedar işlemleri -- (64.819.000) (64.819.000)

Net dönem kârı -- 189.130.565 189.130.565 

Diğer kapsamlı gelir (gider): -- -- --
 
31.12.2012 itibariyle bakiye 430.694.916 162.494.897 593.189.813 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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 ˤ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 
 NAKİT AKIM TABLOLARI 
 (TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TüRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

 Not 2012 2011

Vergi öncesi kâr 234.417.308 105.101.219 
Vergi öncesi kâr ile faaliyetlerden doğan net nakit 
akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:

10 659.721 --
İtfa payı 11 3.519.964 3.519.963 
Kıdem tazminatı karşılığı 17 1.629.462 9.583.239 
Şüpheli alacak karşılığı 11.965.525 4.982.129 
Ertelenmiş finansman gideri 23 1.675.513 43.591.502 
Ertelenmiş finansman geliri 23 (71.501.172) (13.603.042)
Faiz geliri 23 (49.213.166) (23.673.854)
Faiz gideri 23 370.467 --
    
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 133.523.622 129.501.156 
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim:
Ticari alacaklar 34.373.656 (63.559.931)
Stoklar (4.135.285) (1.811.309)
İmtiyazlı hizmet anlaşmalarından alacaklar (113.749.565) (1.806.570)
Diğer varlıklar (153.745.704) (175.271.353)
Ticari borçlar 81.004.448 93.993.068 
Müşterilerden alınan güvence bedelleri 12.324.522 8.465.658 
Diğer yükümlülükler (43.218.348) (13.349.839)
Ödenen kıdem tazminatları 17 (1.328.184) (14.768.442)
   
Faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları (54.950.838) (38.607.562)
 
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları (20.891.261) --
    
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları (20.891.261) --

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Finansal varlıklardaki değişim (1.037.258) --
Banka kredilerindeki değişim 92.964.993 --
Temettü ödemesi (64.819.000) --
Alınan faiz 49.213.166 23.673.854 
Ödenen faiz (370.467) --
    
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları 75.951.434 23.673.854 
 
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış (azalış) 109.335 (14.933.708)
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri 21.354.204 36.287.912 
 
31 Aralık itibariyle nakit ve nakit benzerleri  4 21.463.539 21.354.204 

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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 ˤ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE  
 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 (TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TüRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

1. ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarihli ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik 
Dağıtım Anonim Şirketi’nin hissedarı olduğu Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 4046 sayılı Kanunun 20/A Maddesine istinaden bu 
Kanun Hükümlerine uygun olarak 01.03.2005 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. kendisine bağlı 5 il (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop) ve bu illere bağlı ilçelerden abonelere hizmet 
vermektedir.

Şirket’in merkez adresi Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı No:190 Atakum/Samsun’dur.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

Şirket’in finansal tabloları Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından onaylanmış standartlar ve yorumlar ile Uluslararası 
Muhasebe Standartları Komitesi ve Standart Yorumlama Komitesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş yorumları içeren Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

2.1 Para ölçüm birimi ve raporlama birimi
Türkiye’de kurulmuş olan Şirket ve bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını yürürlükteki ticari ve mali mevzuata 
ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Tek Düzen Hesap Planına (“THP”) uygun ve Türk Lirası bazında tutmaktadır. İlişikte Türk 
Lirası cinsinden sunulan finansal tablolar yasal kayıtların UFRS ile uyumlu bir şekilde yansıtılması için yapılan düzeltme ve sınıflandırma 
değişikliklerini içermektedir.

2.2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler
Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi 
(UFRYK) tarafından yayınlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi 
faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.

a) 2012 yılında geçerli olan yeni veya değişikliğe uğramış standart ve yorumlarda yapılan değişiklikler:

• UMS 12 (Değişiklik) “ Gelir Vergileri- Ertelenmiş Vergi: Esas alınan varlıkların geri kazanımı,
• UFRS 7 (Değişiklik) “Finansal Araçlar: Açıklamalar- Finansal varlıkların transferi”.

(b) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş mevcut standartlarla ilgili değişiklikler ve 
yorumlar:

•  UMS 1 (Değişiklik) “Finansal Tabloların Sunumu” –Diğer kapsamlı gelir tablosu unsurlarının sunumu,
•  UMS 19 (Değişiklik) “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”,
•  UMS 27 (Değişiklik) “Bireysel Finansal Tablolar”,
•  UMS 28 (Değişiklik) “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”,
•  UMS 32 (Değişiklik) “Finansal Araçlar: Sunum-Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”,
•  UMS 7 (Değişiklik) “Finansal Araçlar: Açıklamalar-Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”,
•  UFRS 9 “ Finansal Araçlar- Sınıflandırma ve Açıklama”,
•  UFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar”,
•  UFRS 11 “Müşterek Düzenlemeler”,
•  UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları”,
•  UFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü”,
•  UFRYK 20 “Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat Maliyetleri”.

Şirket yönetimi (b) maddesinde yer alan standart ve yorumların operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip 01.01.2012 tarihinden 
itibaren uygulayacaktır. Şirket yönetimi söz konusu Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in finansal tabloları 
üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.



88 Finansal Bilgiler 

 ˤ YeŞilIrMaK eleKTriK DaĞITIM a.Ş. 
 31 aralIK 2012 TariHi iTiBariYle  
 Finansal TaBlOlara iliŞKin DiPnOTlar 
 (TuTarlar aKsi BelirTilMeDiKçe TürK lirasI ("Tl") OlaraK iFaDe eDilMiŞTir.)

2.3 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile 
vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler 
yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli 
düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride 
gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlendirmeler:

- Şüpheli alacak karşılığı: Hukuki işlemlere ilişkin karşılık ayrılması ve şüpheli alacak karşılığının belirlenmesi sırasında Yönetim tarafından 
bazı öngörü ve tahminler yapılmıştır. Yönetim şüpheli alacak karşılığını belirlerken devam eden icra takibi tutarlarını hukuka intikal 
tarihlerini dikkate alarak ilgili dönemlere yansıtmıştır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak karşılıkları dipnot 6’da açıklanmıştır.

- Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket hukuk 
müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli 
gördüğü karşılığı ayırmaktadır.

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal tabloları önceki dönemle 
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. 

Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır 
ve önemli farklılıklar açıklanır.

31.12.2011 tarihi itibariyle “Diğer Gelirler” hesabı altında muhasebeleştirilen 1.099.721 TL tutarındaki“ Tesisat muayene bedeli” ve “ Abone 
sözleşme bedeli gelirleri” “Satışlar” hesabına sınıflandırılmıştır. 

31.12.2011 tarihi itibariyle satışların maliyeti altında muhasebeleştirilen 37.970.148 TL tutarındaki “ Fiyat eşitleme gideri” 
“Satışlar” hesabı ile netleştirilmiştir. 

2.5 Netleştirme

Finansal varlıklar ve borçların yasal olarak netleştirilmesinin mümkün olması ve varlık ve yükümlülüğün net tutarlar üzerinden tahsil 
edilmesi veya ödeme niyetinin olması halinde söz konusu finansal varlık ve yükümlülükler bilançoda net tutarlarıyla gösterilebilmektedir.

3. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

İlişikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan başlıca muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: 

Yabancı para işlemleri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL’ ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Bilançoda 
yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ ye çevrilmiştir. Yabancı 
para cinsinden olan işlemlerin TL’ ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili 
dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Bilanço tarihleri itibariyle Şirket’in kullandığı döviz kurları aşağıdaki gibidir: 

 2012 2011

USD 1,7826 1,8889

EUR 2,3517 2,4438
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İmtiyazlı hizmet anlaşmaları
Çalık Elektrik Dağıtım tarafından 29.12.2011 tarihinde 30.11.2011 bilançosu esas alınarak satın alınan Yeşilırmak Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş (TEDAŞ) ile 21. Dağıtım bölgesi olan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Sinop’taki taşınır ve taşınmaz varlıklarının İşletme Hakkı Devir 
prensiplerini belirleyen sözleşme (İHDS) 24.07.2006 tarihinde imzalamıştır.

Sözleşme süresi 24.07.2006 itibaren 30 yıldır. Bu sürenin sonunda işletme süresi, ilgili dönemde yürürlükte olan kanunlara uygun olarak 
TEDAŞ tarafından uzatılabilir.

Bu sözleşme ile Şirket, elektrik enerjisi dağıtıcısı olarak hareket eder ve bu dağıtımın gerçekleştirilebilmesi için kullanılan tesisi inşa eder 
ve belirlenen dönem boyunca bu tesisi işletip tesisin bakımını gerçekleştirir. Cari dönem içerisinde sözleşmenin niteliğinde herhangi bir 
değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları (İHDS) uyarınca, Şirket tarifeler yoluyla geri ödenmesi garantilenmiş olan yatırımları “İmtiyazlı Hizmet 
Anlaşmalarından Alacaklar” başlığı altında finansal varlık olarak görmektedir.

Şirket, gerçekleştirdiği hizmetler için UMS 11 “İnşaat sözleşmeleri” ve UMS 18 “Hâsılat” uyarınca hâsılatını muhasebeleştirir. Şirket’in tek 
bir sözleşme veya anlaşma çerçevesinde birden fazla hizmet gerçekleştirmesi durumunda (örneğin, inşaat veya yenileme hizmetleri ile 
işletme hizmetleri) alınan veya alınacak bedel, tutarlar ayrı ayrı tanımlanabildiğinde, verilen hizmetlerin gerçeğe uygun değerleri oranında 
dağıtılır. Söz konusu bedelin niteliği, daha sonra nasıl muhasebeleştirileceğini belirler.

Bir finansal varlık; UMS 39’a göre gerçeğe uygun değer ile kaydedilir. Finansal varlık ilk günden yatırım faaliyeti durana kadar devam eder. 
Finansal varlık Yeşilırmak kamu hizmeti verdiği ve nakit sağladığı dönem boyunca itfa edilir.

Maddi duran varlıklar
Maddi varlıklar, elde etme maliyetlerinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi 
varlıkların faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı 
ömürleri aşağıda belirtilmiştir:

Yıl

Özel maliyetler 25

Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır.

Maddi duran varlıkların yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi varlığın kapasitesini 
genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi varlığın maliyetine eklenmektedir. 
Varlığın maliyetine eklenen, söz konusu yenileme gibi aktifleştirme sonrası yapılan harcamalar, ekonomik ömürleri çerçevesinde 
amortismana tabi tutulurlar. 

Maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir 
değerine indirilir. 

Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kâr veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve 
cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir 
ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre finansal tablolara alınmaktadır. Amortismanlar düzeltilmiş değerler üzerinden normal 
amortisman yöntemine göre hesaplanmıştır.

24.07.2006 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(‘TEDAŞ’) ile Şirket arasında imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile TEDAŞ 
uhdesinde bulunan dağıtım tesisleri ve dağıtım tesislerinin işletilmesinde kullanılması gerekli diğer ilave unsurlar üzerindeki işletme hakkı 
105.598.909 TL karşılığında Şirket’e devredilmiştir. Şirket sözleşme ile temin ettiği bu hakkı maddi olmayan duran varlıklar hesabında 
kaydetmiştir.

İşletme hakkı devir bedeli 30 yıl üzerinden itfa edilmektedir.
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Varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer 
böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten 
herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. 
Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

Hâsılat
Elektrik satış gelirleri, elektrik teslimatının gerçekleşmesi durumunda, tahakkuk esasına göre, faturalanan tutarlar üzerinden kaydedilir. 

Hizmet imtiyaz anlaşmalarından kaynaklanan faiz gelirleri UFRYK 12 çerçevesinde kaydedilir.

Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Taahhüt ve muhtemel yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın neticesine bağlı durumları 
ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler 
olarak tanınmıştır. Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda, bu 
yükümlülükler gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Gerçekleşmesi muhtemel gelirler, gerçekleşmenin imkân dâhilinde olduğu durumda 
gelirlere yansıtılmaktadır.

Müşterilerden alınan güvence bedelleri
Müşterilerden alınan güvence bedelleri yeni abonelerden, kullanılacak elektrik enerji gücüne bağlı olarak sözleşmeler kapsamında tahsil 
edilmiş tutarlardan oluşmaktadır. Depozito ve teminatlar, müşterilere abonelikten çıkmaları halinde TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE 
değişim oranı dikkate alınarak belirlenen güncel değerleri üzerinden ödenerek kapatılmaktadır. Ayrıca bu hesap ödenmeyen elektrik 
alacakları için teminat olarak kullanılmak suretiyle de kapatılabilmektedir.

Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, geri dönüşü şüpheli tahmin edilen tutarlar için uygun görülen karşılık indirildikten sonra reeskont edilmiş nominal 
değerleriyle değerlenmektedir.

Ticari borçlar
Ticari borçlar, reeskont edilmiş nominal değerleriyle değerlenmektedir.

İlişkili taraflar
Ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak 
ve ortaklıklar ile Çalık Grup’una dâhil şirketler ve onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.

Çalışanlara sağlanan faydalar/Kıdem tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı 
sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem 
tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük 
tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır. 

Borçlanma maliyetleri
İnşa edilebilmesi veya satışa hazırlanabilmesi önemli bir zaman dilimi gerektiren varlık alımları veya yatırımları ile dolaysız olarak 
ilişkilendirilebilen ve inşaat veya üretim sırasında tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine eklenmektedir. Ancak 
varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesine yönelik faaliyetlere uzun süreli ara verilen dönemler boyunca oluşan 
borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilir. Varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli 
faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. Diğer borçlanma maliyetleri tahakkuk 
ettikleri dönemlerde giderleştirilmektedir.

Karşılıklar 
Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte 
yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalışın muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde 
saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari 
tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.
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Vergilendirme 
Vergi gideri/(geliri) cari dönem vergi giderinden/(gelirinden) ile ertelenmiş vergi giderinden/(gelirinden) oluşmaktadır. Kurumlar Vergisi 
yükümlülüğü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah 
üzerinden hesaplanmaktadır.

Vergi karşılığı, dönem kârı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi göz önünde bulundurulmuştur.

Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından (ileride 
vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak cari vergi oranı üzerinden hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir kârın gelecekte oluşması beklendiğinde 
kayıtlara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi aktifleri, eldeki veriler ışığında gelecek yıllarda 
kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır.

Nakit akım tablosu
Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 
3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer 
kısa vadeli yatırımlardır.

4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

 2012 2011

Kasa 8.268 44.417

Bankalardaki mevduat

-Vadesiz mevduat 4.213.012 8.135.941

-Vadeli mevduat 15.660.768 12.706.551

-Bloke mevduat 921.965 --

Diğer 659.526 467.295

   

 21.463.539 21.354.204

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, TL cinsinden vadeli mevduatların faiz oranları % 6,91 (2011: %6,0 ve %11,0)’dir.

5. FİNANSAL VARLIKLAR

Kısa vadeli finansal varlıklar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar- tahvil 592.413 --

Uzun vadeli finansal varlıklar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar- tahvil 444.845 --

31.12.2012 itibariyle yatırım amaçlı bonoların vadeleri 2013 Nisan ile 2014 Nisan olup faiz oranları %7,96 ve %7,41’dir.
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6. TİCARİ ALACAKLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar

- İlişkili kuruluşlar, dipnot 24 84.555 --

- Üçüncü şahıslardan alacaklar 214.047.958 253.950.158

- Diğer ticari alacaklar 15.903.284 12.671.529

   

230.035.797 266.621.687

Ertelenmiş finansman gideri (-) (462.317) (1.004.989)

Şüpheli alacak karşılığı (-) (47.469.703) (35.498.227)

 182.103.777 230.118.471

Şüpheli ticari alacaklar karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Açılış bakiyesi, 01 Ocak 35.498.227 30.515.353
Dönem içinde ayrılan karşılıklar 15.676.665 7.283.746

Konusu kalmayan karşılıklar (-) (3.705.189) (2.300.872)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 47.469.703 35.498.227

İlişikteki finansal tablolara yansıtılan şüpheli alacak karşılığı hukuk müşavirliğinden temin edilen bilgiler ışığında tespit edilmiştir. 
31.12.2012 tarihi itibariyle Şirket’in, 78.953.813 TL tutarında gerçek ve tüzel kişiler ile diğer abone gruplarına ait vadesi geçmiş anapara 
alacakları bulunmaktadır. Söz konusu tutar içerisinde yer alabilecek tahsili şüpheli alacaklar için ilave bir değer düşüklüğü karşılığı 
ayrılmamıştır.

31.12.2012 itibariyle vadesi geçmiş ticari alacakların yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir:

 2009 ve öncesi 2010 2011 2012 Toplam

Sanayi 1.536.650 416.524 198.028 5.401.295 7.552.497

Ticarethane ve yazıhane 1.128.287 615.395 1.967.855 8.972.284 12.683.821

İçme ve kullanma suyu 3.702.110 425.747 2.261.842 1.073.499 7.463.198

Şantiye ve geçici aboneler 76.449 83.108 348.927 916.818 1.425.302

Hayır kurumları 168.269 370.949 1.588.614 2.933.520 5.061.352

Meskenler 1.173.146 637.427 1.479.164 14.287.897 17.577.634

Arıtma tesisleri 443.855 90.475 702.048 888.110 2.124.488

Genel aydınlatma 1.822.254 212.592 109.054 7.112.353 9.256.253

Diğer 35.791 15.778 7.186.128 8.571.571 15.809.268

 10.086.811 2.867.995 15.841.660 50.157.347 78.953.813
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7. İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINDAN ALACAKLAR

2012 2011

Kısa vadeli imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları 60.216.038 57.049.891
Faturalanmış ve vadesi gelmemiş imtiyazlı hizmet anlaşması alacakları -- --
   
Toplam kısa vadeli imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları 60.216.038 57.049.891

Toplam uzun vadeli imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları 277.453.699 166.870.281

Toplam imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları 337.669.737 223.920.172

Brüt imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları 390.146.154 266.271.419
Tahakkuk etmemiş finansman geliri (-) (52.476.417) (42.351.247)
   
İmtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları, net 337.669.737 223.920.172

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, brüt ve net imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacaklarının ödeme planları aşağıdaki gibidir:

Brüt imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları

2012 -- 59.744.629
2013 69.574.064 50.583.997
2014 141.104.583 32.349.947
2015 40.303.160 23.758.496
2016 ve sonraki yıllar 139.164.347 99.834.350
   
 390.146.154 266.271.419

Net imtiyazlı hizmet anlaşmaları alacakları

2012 -- 57.049.891
2013 60.216.038 44.278.145
2014 122.125.380 26.689.816
2015 34.882.203 18.915.956
2016 ve sonraki yıllar 120.446.116 76.986.364
   
 337.669.737 223.920.172

İmtiyazlı hizmet anlaşmalarından alacakların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2010 İlaveler İtfalar Reeskont Sınıflamalar Diğer 2011

Kısa vade 50.619.532 -- -- -- 6.430.359 -- 57.049.891
Uzun vade 171.494.070 97.729.978 (59.583.167) (42.351.247) (6.430.359) 6.011.006 166.870.281

Toplam 222.113.602 97.729.978 (59.583.167) (42.351.247) -- 6.011.006 223.920.172



94 Finansal Bilgiler 

 ˤ YeŞilIrMaK eleKTriK DaĞITIM a.Ş. 
 31 aralIK 2012 TariHi iTiBariYle  
 Finansal TaBlOlara iliŞKin DiPnOTlar 
 (TuTarlar aKsi BelirTilMeDiKçe TürK lirasI ("Tl") OlaraK iFaDe eDilMiŞTir.)

2011 İlaveler İtfalar Reeskont Sınıflamalar Diğer 2012

Kısa vade 57.049.891 -- -- -- 3.166.147 -- 60.216.038
Uzun vade 166.870.281 94.602.018 (33.328.870) 52.476.417 (3.166.147) -- 277.453.699

Toplam 223.920.172 94.602.018 (33.328.870) 52.476.417 -- -- 337.669.737

8. STOKLAR

2012 2011

Yedek parça ve malzeme stokları 10.890.940 6.703.739
Diğer stoklar 1.237 53.153
 
 10.892.177 6.756.892

9. 9DİĞER VARLIKLAR

2012 2011

Kısa vadeli diğer varlıklar
İlişkili taraflardan alacaklar, dipnot 24 315.942.539 156.238.549
Diğer çeşitli alacaklar 6.086.108 4.863.520
Peşin ödenen giderler 1.503.568 647.097
Verilen depozito ve teminatlar 2.581 9.376
Peşin ödenen vergi ve fonlar -- 162.375
KDV alacakları -- 4.553.270
Personelden alacaklar 26.009 59.939
İş avansları 13.335 1.000
Diğer 10.696.372 14.373.454

  
 334.270.512 180.908.580
Şüpheli alacak karşılığı (-) (843.669) (849.620)

333.426.843 180.058.960

Uzun vadeli diğer varlıklar
Peşin ödenen giderler 1.321.488 1.083.094
Verilen depozito ve teminatlar 205.446 66.019

1.526.934 1.149.113

Şüpheli alacak karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Açılış bakiyesi, 01 Ocak 849.620 850.365
Konusu kalmayan karşılıklar (-) (5.951) (745)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 843.669 849.620
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10. MADDİ DURAN VARLIKLAR

 01.01.2012 İlaveler Çıkışlar 31.12.2012

Maliyet
Özel maliyetler -- 20.891.261 -- 20.891.261

Birikmiş amortismanlar
Özel maliyetler -- (659.721) -- (659.721)

Net defter değeri --   20.231.540

11. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 01.01.2012 İlaveler Çıkışlar 31.12.2012

Maliyet
Elektrik enerjisi dağıtım hakları (*) 105.598.909 -- -- 105.598.909

Birikmiş amortismanlar
Elektrik enerjisi dağıtım hakları (19.359.800) (3.519.964) -- (22.879.764)

Net defter değeri 86.239.109  82.719.145

 01.01.2011 İlaveler Çıkışlar 31.12.2011

Maliyet
Elektrik enerjisi dağıtım hakları (*) 105.598.909 -- -- 105.598.909

Birikmiş amortismanlar
Elektrik enerjisi dağıtım hakları (15.839.837) (3.519.963) -- (19.359.800)

Net defter değeri 89.759.072   86.239.109

(*)24.07.2006 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) arasında İşletme Hakkı Devir 
Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden oluşan Elektrik Dağıtım Bölgesi’nde yer alan 
ve TEDAŞ uhdesinde bulunan Dağıtım Sistemi’nin, Dağıtım Tesisleri’nin ve Dağıtım Tesisleri’nin işletilebilmesi için varlığı zorunlu diğer 
taşınır ve taşınmazların, mülkiyet hakkı saklı kalmak koşuluyla Şirket’e işletme hakkı devredilmiş ve Dağıtım Tesisleri ile gerekli diğer 
unsurların iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve yeni Dağıtım Tesisi yapının esasları, tabi olduğu hükümler belirtilmiştir.

Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten YEDAŞ’ın sahip olduğu Dağıtım Lisansı Süresi’nin sonuna kadar olarak belirlenmiştir. YEDAŞ’ın 
sahip olduğu Dağıtım Lisansı Süresi 24.07.2006 tarihinden itibaren 30 yıldır.
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12. FİNANSAL BORÇLAR

 2012 2011

Kısa vade
Yabancı para finansal yükümlülük 92.964.993 --

Şirket Mart 2012 tarihinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş.’den 22 Nisan 2013 vadeli 50.000.000 ABD tutarında kredi kullanmıştır. İlgili kredinin faiz 
oranı %5,5’tir.

13. TİCARİ BORÇLAR

 2012 2011

Kısa vade
Üçüncü şahıslara borçlar 165.771.480 156.829.192

Ertelenmiş finansman geliri (-) (652.208) (1.213.196)

 

 165.119.272 155.615.996

14. MüŞTERİLERDEN ALINAN GüVENCE BEDELLERİ

Müşterilerden alınan güvence bedelleri yeni abonelerden, kullanılacak elektrik enerji gücüne bağlı olarak sözleşmeler kapsamında tahsil 
edilmiş tutarlardan oluşmaktadır. Depozito ve teminatlar, müşterilere abonelikten çıkmaları halinde TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE 
değişim oranı dikkate alınarak belirlenen güncel değerleri üzerinden ödenerek kapatılmaktadır. Ayrıca bu hesap ödenmeyen elektrik 
alacakları için teminat olarak kullanılmak suretiyle de kapatılabilmektedir.
 

Müşterilerden alınan güvence bedelleri 54.730.363 42.405.841

15. DİĞER YüKüMLüLüKLER

Kısa vade
Diğer çeşitli borçlar 3.955.712 4.013.689

Ödenecek vergiler ve sosyal sigortalar primi 20.669.264 17.519.855

İlişkili taraflara borçlar, dipnot 21 6.959.358 1.199.066

Personele borçlar 1.108.037 219.023

Alınan avanslar 16.877 16.877

Alınan depozito ve teminatlar 1.558.519 1.723.122

Diğer 57.405 40.141

 

 34.325.172 24.731.773

Uzun vade
Diğer çeşitli borçlar 45.875.611 57.175.190
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16. VERGİ VARLIK VE YüKüMLüLüKLERİ

a) Dönem kârı vergi yükümlülüğü

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için %20’dir (2011: % 20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi 
kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi 
gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından 
(temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr 
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28. ve 29. maddesinde yer alan iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancı istisnasının süresi 
31.12.2004 tarihi ile sona ermiştir. Ancak bu düzenleme 5281 sayılı kanun ile 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kalıcı 
istisna olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesine eklenmiştir. En az iki yıl süre ile elde tutulmuş iştirakler ile gayrimenkullerin 
satışından doğan kârlar, satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile vergiden istisnadır. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından 
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez. 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi 
beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse 
ödenecek vergi miktarları değişebilir.

Şirket’in dönem vergi karşılığı aşağıdaki gibidir:

2012 2011
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (1.278.527) (1.416.010)

Kurumlar vergisi (44.008.216) (20.914.009)

Vergi gideri (45.286.743) (22.330.019)
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b) Ertelenmiş vergi
Şirket, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin UFRS ve yasal finansal tablolar arasındaki zamanlama farkları 
değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.

Kümülâtif geçici farklar 31.12.2011 ve 2011 tarihleri itibariyle hesaplanan gelecek dönemlerde beklenen vergi oranlarını esas alarak 
bunlara ilişkin ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıdadır:

Kümülâtif 
geçici farklar

Ertelenmiş 
vergi

 2012 2011 2012 2011

Ertelenmiş vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı 6.043.911 5.742.633 1.208.782 1.148.527

Ertelenmiş finansman gideri 462.317 1.004.989 92.463 200.998

İmtiyazlı hizmet anlaşması alacakları 68.551.919 99.593.400 13.710.384 19.918.680

Diğer 57.395 304.645 11.479 60.929

 

  15.023.108 21.329.134

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 
Parasal olmayan varlıkların kayıtlı 

 değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark 21.277.004 12.812.541 4.255.401 2.562.508

Ertelenmiş finansman geliri 652.208 1.213.196 130.442 242.639

Gelir tahakkukları 17.674 31.387.804 3.535 6.277.561

Diğer 1.749.899 3.420.739 349.978 684.148

 

  4.739.356 9.766.856
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net   10.283.752 11.562.278

 2012 2011

Açılış bakiyesi, 01 Ocak 11.562.278 12.978.288
Ertelenmiş vergi gideri (1.278.526) (1.416.010)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 10.283.752 11.562.278

17. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

Türkiye’de mevcut İş Kanunu hükümleri uyarınca, Şirket, istifa veya kötü davranış dışında sebeplerden işten çıkartılan veya emekliliğe hak 
kazanmış olup işten ayrılan, bir yıllık hizmet süresini tamamlamış, çalışanlarına belli miktarda tazminat ödemekle yükümlüdür.

Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31.12.2012 itibariyle 3.033,98 TL (2011: 2.731,85 TL 
tarihi değerler) ile sınırlandırılmıştır. 

Kıdem tazminatı karşılığı herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır. 
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Kıdem tazminatı karşılığı revize UMS 19 (Çalışanlara Sağlanan Menfaatler) standardına uygun olarak kıdem tazminatına hak kazanmış 
olan personel sayısının ortalama piyasa getiri oranının ve enflasyon oranının dikkate alarak hesaplanan iskonto oranı ile 31.12.2012 
tarihindeki değerine indirgenmesi yoluyla hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

 2012 2011

Reel iskonto oranı %3,81 %4,05

Açılış bakiyesi, 01 Ocak 5.742.633 10.927.836
İlaveler 1.629.462 9.583.239

Çıkışlar (-) (1.328.184) (14.768.442)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 6.043.911 5.742.633

Yılsonu itibariyle personel sayısı: 813 765

18. SERMAYE

Bilanço tarihleri itibariyle, Şirket’in ödenmiş sermayesi her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 419.594.565 adet hisseye bölünmüştür.

Bilanço tarihleri itibariyle, Şirket’in hissedarları ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklık oranı % Hisse adetleri
 2012 2011 2012 2011

Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş. %100 %100 419.594.561 419.594.561

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. %0 %0 1 1

Çalık Holding A. Ş. %0 %0 1 1

Gap Güneydoğu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. %0 %0 1 1

Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. %0 %0 1 1

    

Ödenmiş sermaye 419.594.565 419.594.565

Sermaye enflasyon düzeltmesi 11.100.351 11.100.351

  430.694.916 430.694.916

19. TAAHHüT VE YüKüMLüLüKLER

2012 2011

a. Satıcı ve müşterilerden alınan
 Teminat mektupları 76.530.389 59.234.006

b. Verilen teminat mektupları
 Teminat mektupları 114.149.965 93.721.683
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20. SATIŞ GELİRLERİ

Elektrik satış gelirleri 1.049.133.004 886.449.274
İmtiyazlı hizmet anlaşması gelirleri 12.517.786 32.337.348
Fiyat eşitleme geliri 86.234.110 71.949.967
Reaktif geliri 12.763.216 26.744.267
Sistem iletim nakil bedeli geliri 14.434.007 19.424.816
Açma-kapama geliri 10.026.841 5.336.897
Bağlantı geliri 3.368.997 2.984.180
Emre amade kapasite gelirleri 1.301.842 1.004.438
Sayaç sökme takma gelirleri 14.687.231 1.554.558
Diğer 925.669 1.099.721

 1.205.392.703 1.048.885.466

21. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti ve faaliyet giderleri toplamıdır.

2012 2011

Satılan ticari mal ve hizmet maliyeti 935.896.138 815.643.486
Personel giderleri 37.021.342 43.416.091
İtfa payları 4.179.685 3.519.963
Şüpheli alacak karşılığı giderleri 11.965.525 4.982.133
Ofis giderleri 3.147.721 3.725.831
Motorlu araç giderleri 3.056.534 3.831.633
Reklam giderleri 127.468 84.234
Açma-kapama gideri 4.556.961 4.780.215
Sistem işletme arıza giderleri 25.111.040 20.825.486
Diğer 64.435.197 31.128.757

 1.089.497.611 931.937.829

22. DİĞER GELİRLER VE DİĞER GİDERLER

Hurda satış geliri 1.463.835 --
Kaçak tarife gelirleri 1.761.879 1.559.067
Dava, icra ve mahkeme gelirleri -- 35.348
Sosyal güvenlik kurumu hazine payı gelirleri 1.059.564 817.400
Diğer 2.541.254 1.752.633
   
Diğer gelirler 6.826.532 4.164.448

Hurda satış gideri 3.175 --
Kira gideri 729.261 751.541
Güvence bedeli iade giderleri 1.975.082 1.722.780
Diğer 75.223 85.645
   
Diğer giderler 2.782.741 2.559.966
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23. FİNANSAL GELİRLER VE FİNANSAL GİDERLER

2012 2011

Faiz gelirleri 49.213.166 23.673.854

Ertelenmiş finansman gelirleri 71.501.172 13.603.042

   

Finansal gelirler 120.714.338 37.276.896

Faiz giderleri 370.467  --

Kambiyo zararları 3.427.510 5.476.998

Teminat mektubu giderleri 762.423 1.265.569

Ertelenmiş finansman giderleri 1.675.513 43.591.502

Diğer finansman giderleri -- 393.727

   

Finansal giderler 6.235.913 50.727.796

24. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket normal işleri kapsamında ilişkili kuruluşlara ticari koşullara uygun olarak çeşitli işlemler gerçekleştirmiştir. 
Gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili kuruluş
Nakit ve nakit 

benzerleri
Ticari

 alacaklar
Diğer

 varlıklar
Diğer

 borçlar

2012
Kısa vade
Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş. -- 41.729 183.085.546 --
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. -- 41.823 -- --
Çalık Holding A.Ş. -- -- 132.842.903 6.959.358
Çalık Yeşilırmak Perakende Elektrik Satış A.Ş. -- 1.003 14.090 --
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 55.573 -- -- --
    
 55.573 84.555 315.942.539 6.959.358

2011
Kısa vade
Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş. -- -- 156.238.549 --
Çalık Holding A.Ş. -- -- -- 1.199.066
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2.621 -- -- --
    
 2.621 -- 156.238.549 1.199.066
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25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DüZEYİ

Finansal risk yönetim hedef ve politikaları
Şirket ticari ve yatırım faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin 
etkileri dahil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirket risk yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği 
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Şirket’in finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimi için aşağıda özetlenen politikaları belirlemiştir.

Kur riski 
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru 
riskine maruz kalmaktadır. 

Şirket’in bilanço tarihleri itibariyle, yabancı para kur riskine karşın yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir

2012 USD EUR Toplam TL değeri

Finansal borçlar 52.151.348 -- 92.964.993

Diğer yükümlülükler -- 14.633.248 34.413.009

 

(52.151.348) (14.633.248) (127.378.002)

2011 USD EUR Toplam TL değeri

Diğer yükümlülükler -- 14.633.248 35.760.732

Likidite riski
Likidite riski Şirket’in yapması gereken ödemeleri yapamama riskinden oluşur. 

Şirket likidite riskini uzun vadeli borç ödeme tarihlerini dikkatli bir şekilde takip ederek ve aynı zamanda günlük iş akışı çerçevesinde 
gerekli olan nakdi sağlayarak yönetmektedir. Likidite ihtiyaçları her gün için ayrı olarak tespit edildiği gibi haftalık ve aylık nakit ihtiyaçları 
devamlı olarak revize edilmekte ve öngörüleri hazırlanmaktadır. Ayrıca her ay ileriye dönük 180 günlük ve 360 günlük nakit ihtiyacı 
öngörüleri hazırlanmaktadır.
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Şirket’in bilanço tarihleri itibariyle yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

2012
Defter

 değeri

Sözleşme
 uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı

3 aya
 kadar

3 ay ile
 12 ay arası

1 yıl ile
 5 yıla kadar

Sözleşme uyarınca vadeler
Finansal borçlar 92.964.993 94.522.365 -- 94.522.365 --

Ticari borçlar 165.119.272 165.771.480 165.771.480 -- --

Müşterilerden alınan güvence bedelleri 54.730.363 54.730.363 -- -- 54.730.363

Diğer yükümlülükler 80.200.783 80.200.783 34.325.172 -- 45.875.611

 393.015.411 395.224.991 200.096.652 94.522.365 100.605.974

2011
Defter

 değeri

Sözleşme
 uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı

3 aya
 kadar

3 ay ile
 12 ay arası

1 yıl ile
 5 yıla kadar

Sözleşme uyarınca vadeler
Ticari borçlar 155.615.996 156.829.192 156.829.192 -- --

Müşterilerden alınan güvence bedelleri 42.405.841 42.405.841 -- -- 42.405.841

Diğer yükümlülükler 81.906.963 81.906.963 24.731.773 -- 57.175.190

 279.928.800 281.141.996 181.560.965 -- 99.581.031

Yukarıdaki tablo, bilanço tarihi itibarıyla sözleşmenin vade tarihine kadar olan geri kalan dönemini baz alarak, Şirket’in finansal 
yükümlülüklerinin, uygun vade gruplaması yaparak analizini sağlar.

Ancak faaliyet süresi içinde gerçekleşen vadeler sözleşme uyarınca belirlenen vade tarihleri ile farklılık gösterebilmektedir.
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Kredi riski 
Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince 
geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerektiğinde uygun oranda şüpheli alacak karşılığı 
ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:

Alacaklar

Ticari alacaklar Diğer alacaklar

2012
İlişkili 
Taraf

Diğer 
taraf

İlişkili 
taraf

Diğer 
taraf

İmtiyazlı
 hizmet

anlaşması 
alacakları

Bankalardaki 
mevduat Diğer

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 68.551.919 -- -- -- -- --

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri -- 103.149.964 -- 5.245.020 337.669.737 19.873.780 1.589.759

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
varlıkların net defter değeri -- 78.953.813 -- -- -- -- --

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- -- -- -- -- -- --

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 47.469.703 -- 843.669 -- -- --

- Değer düşüklüğü (-) -- (47.499.703) -- (843.669) -- -- --

-- 182.103. 777 -- 5.245.020 337.669.737 19.873.780 1.589.759

Alacaklar

Ticari alacaklar Diğer alacaklar

2011
İlişkili 
taraf

Diğer 
taraf

İlişkili 
taraf

Diğer 
taraf

İmtiyazlı
 hizmet

anlaşması 
alacakları

Bankalardaki 
mevduat Diğer

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -- 99.593.400 -- -- -- -- --

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri -- 143.164.570 -- 4.023.276 223.920.172 20.842.492 511.712

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
varlıkların net defter değeri -- 86.953.901 -- -- -- -- --

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -- -- -- -- -- -- --

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 35.498.227 -- 849.620 -- -- --

- Değer düşüklüğü (-) -- (35.498.227) -- (849.620) -- -- --

-- 230.118.471 -- 4.023.276 223.920.172 20.842.492 511.712
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Faiz oranı riski
Şirket, ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Söz konusu riskler faiz oranına bağlı varlıkların 
ve yükümlülüklerin netleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkan doğal yöntemler kullanılarak yönetilmektedir.

Şirket’in faiz oranına duyarlı finansal araçları aşağıdaki gibidir:

 2012 2011

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar-vadeli mevduatlar

-Vadeli mevduatlar 15.660.768 12.706.551

Finansal yükümlülükler 92.964.993 --

Şirket’in bilanço tarihlerinde bilanço kalemlerine ilişkin ortalama yıllık etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:

2012(%) USD TL

Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri -- 3,9%

Ticari alacaklar -- 5,8%

Finansal borçlar 5,6% --

2011(%) USD TL

Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri -- 11,0%

Ticari alacaklar -- 16,8%

Sermaye risk yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en 
verimli şekilde kullanarak kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket, bilançoda sermayesini özkaynakları ve kısa ve uzun vadeli yükümlülükler toplamından hazır değerleri çıkartmak sureti ile 
göstermektedir.

Şirket, sermayesini ve sermayesinin finansman yapısına oranını ekonomik göstergelerdeki değişime göre ve sermaye sınıfıyla 
ilişkilendirilen riskler göz önüne alınarak belirler. Şirket, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle 
de olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla da dengede tutmayı amaçlamaktadır.
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Makul piyasa değerleri
Gerçek değer, bir finansal enstrümanın, iki tarafın kendi arzusuyla ve baskı olmaksızın, zorunlu satış ya da nakde çevirme halleri dışında 
alış veriş yapmaya rıza gösterecekleri, eğer varsa en iyi piyasa fiyatı ile ifade edilebilen değerdir.

Burada finansal enstrümanları gerçek değerleri, şirket tarafından elde edilen piyasa bilgileri, yönetimin kanaatleri ve uygun değerleme 
yöntemleri ile tespit edilmiştir. Aşağıdaki gerçek değer tahminleri UMS 32 çerçevesinde yapılmıştır. Türkiye’de uygun ve güvenilir piyasa 
bilgileri mevcut olduğu ölçüde, Şirket’in finansal enstrümanları bu bilgilere dayanılarak değerlendirilmiştir. Bunların dışında kalan finansal 
enstrümanların gerçek değerleri ancak tahmini bulunabilir. Burada verilen tahminler Şirket’in piyasada bu değerleri bulabileceği garantisini 
taşımaz.

Şirket’in finansal enstrümanlarının gerçek değerlerinin saptanmasında şu metotlar ve varsayımlar kullanılmıştır:

Finansal varlıklar
Defter değerleri gerçek değerlerine yakın olan parasal varlıklar: 

Döviz bakiyeleri dönem sonu kurlarından çevrilmiştir. Bankalardaki nakit ve bankalardan alacaklar, nakde çevrilebilir tahvillerle tahakkuk 
etmiş faizleri de dahil olmak üzere bazı finansal varlıkların gerçek değerlerinin defter değerlerine yakın olduğu düşünülerek, defter 
değerinden hesaplanmıştır.

Bazı ticari alacakların, tahsili şüpheli kısmı için karşılıklar düşüldükten sonra kalanı gerçek değeri yansıttığı varsayılmıştır. 

Finansal borçlar
Gerçek değerinin defter değerine yakın olduğu parasal borçlar:

İlişkili kuruluşlara borçların ve diğer parasal borçların defter değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla gerçek değerlerini yansıttığı 
varsayılmıştır. Yabancı para ile ifade edilen ve yılsonu kurları ile Türk Lirası’na çevrilen banka kredilerinin ve diğer finansal yükümlülüklerin 
gerçek değerlerini yansıttığı varsayılmıştır.
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