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ENERJİNİN SESİ

Çoruh EDAŞ olarak, yoğun talep
üzerine esnaf ve ticaret erbabına
sunduğumuz yapılandırma fırsatını
ekim ayı sonuna kadar uzattık.

Siz de 31 Ekim 2018, Çarşamba gününe
kadar müşteri merkezlerimize başvurarak,
2017 ve önceki yıllardan icra ve dava
aşamasındaki borçlarınız için yapılandırma
fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Değerli okurlar,
Şu anda okumakta olduğunuz Enerjinin Sesi dergisinin ilk sayısı ile sizi selamlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çoruh EDAŞ’ın hizmet verdiği
birbirinden değerli kentlerdeki gelişmeleri paylaşmak ve birbirimizi daha yakından tanımak amacıyla Enerjinin Sesi dergimizin ilk sayısını yayınlamış
olmaktan gururluyuz.
Çoruh EDAŞ olarak hizmet verdiğimiz şehirleri
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla güzelleştirmeyi
ilke ediniyoruz. Yakaladığımız sürdürülebilir başarıda önemli bir yeri olacak dergimiz, tamamen
şirketimiz bünyesindeki arkadaşlarımızın özverili
çalışmaları ile hazırlandı. Bu vesile ile hem emeği
geçen çalışanlarımıza hem de bizimle birlikte hareket eden ajansımıza teşekkür ediyoruz.
2011 yılından bu yana Artvin, Rize, Trabzon,
Gümüşhane ve Giresun illerinde elektrik dağıtım
faaliyetini yürüten Çoruh EDAŞ, dağıtım bölgelerinde enerji sürekliliği ve müşteri memnuniyetini
artırmak amacıyla aralıksız olarak çalışmalarını
sürdürüyor. Enerji kesintine yönelik sayı ve sürelerin asgari seviyeye inmesi için önceliği bakımonarım ve şebeke yenileme yatırımlarına veren
şirketimiz, 7 gün 24 saat görev yapan çağrı merkezi
ile de müşteri mağduriyetini en asgari seviyeye indirmeyi başardı.

www.coruhedas.com.tr
Müşteri Merkezlerimiz;
Artvin

Çayağzı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No: 25

Giresun

Çıtlakkale Mahallesi, inönü Caddesi No: 173/A

Gümüşhane

Karaer Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 3 Kat: 2-3

Rize

Tophane Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 395

Trabzon

Güzelyalı Mahallesi, Mevlana Sokak No: 9 Arsin

Elektrik dağıtımı faaliyetini yürüttüğümüz bölgelerde enerji sürekliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak ve yaşanabilecek kesinti sıkıntılarını
minimum düzeye indirmek için bakım, onarım
ve şebeke yenileme çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyoruz. 7/24 hizmet veren çağrı merkezimizde tüketicilerin sorunlarını dinleyip en kısa

sürede çözümlüyoruz. İl ve ilçelerde oluşan sorunların kısa sürede çözümlenmesi için arıza ve bakım
ekiplerimizin sayısını artırıyoruz. Bunun yanı sıra
birçok ölçüm noktasından anlık kesinti bilgilerinin
alınmasını sağlayan uzaktan izleme ve kontrol sistemleri (SCADA, OMS) gibi teknoloji yatırımları
konusunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.
Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların tüketici
nezdinde nasıl yorumlandığı bizim için önemli. Bu
konuyla ilgili olarak hizmet verdiğimiz bölgelerde
muhtarlarla ve yerel yöneticilerle sık sık bir araya
geliyoruz. Yaptığımız toplantılar sonucunda gün
geçtikçe memnuniyet oranının iyileştiğini büyük
bir mutlulukla dile getirmek istiyorum.
Hizmet verdiği şehirleri modern, temiz ve renkli
bir görünüme kavuşturmayı ilke edinen şirketimiz, yeni aydınlatma yatırımlarına da öncelik veriyor. Elde ettiğimiz sürdürülebilir başarılarda tüketicilerimizin önceliklerinin büyük rolü olduğuna
inanıyoruz. Aldığımız geri dönüşlerde de doğru
yolda olduğumuzu görmek bizi fazlasıyla motive
ediyor. Bizi bugünlere getiren değerli kullanıcılarımıza bu vesile ile birlikte bir kez daha teşekkür
etmek istiyoruz.
Çoruh EDAŞ olarak, Enerjinin Sesi dergimizin
hizmet verdiğimiz illere, paydaşlarımıza, müşterilerimize ve iç iletişimimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dergimizin sizin tarafınızdan da
beğenileceğini umuyor, keyifli okumalar diliyoruz.
Saygılarımla,
Ömer Kandemir
Grup Başkan Yardımcısı
Çoruh EDAŞ
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EKİM AYI SONUNA KADAR ÖDEYİN,
KIŞIN BORCUNUZU DÜŞÜNMEYİN
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Çoruh EDAŞ olarak,

yoğun talep üzerine konut
tüketicilerine sunduğumuz
yapılandırma fırsatını ekim
ayı sonuna kadar uzattık.

Siz de 31 Ekim 2018, Çarşamba
gününe kadar müşteri merkezlerimize
başvurarak, 2017 ve önceki yıllardan
icra ve dava aşamasındaki borçlarınız
için yapılandırma fırsatlarından
yararlanabilirsiniz.

Merhaba,
2010 yılında çıktığımız bu yolculukta bugün sekizinci yılımızı tamamlarken yeni bir oluşum içine
girmiş olmanın mutluluğuyla sizinle bir aradayız.
Çoruh EDAŞ olarak Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Giresun illerinde vermiş olduğumuz
hizmet kalitesini daha da ileriye taşıyabilmek için
var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Ar-Ge ve inovasyona yönelik teknolojik yatırımlarla bölgesini kalkındıracağına inanan bir şirket
olarak bu kapsamda; birçok ölçüm noktasından
anlık kesinti bilgilerinin alınmasını sağlayan uzaktan izleme ve kontrol sistemleri (SCADA, OMS)
gibi teknoloji yatırımlarını süratle devreye almaya
başladık.
Bununla birlikte, “Dağıtık Üretim Tesislerinin
Reaktif Güç Kontrolü” ve “Yüksek gerilim Havai
Dağıtım Hatlarında Buz Yükü Önleme” projelerini de tamamladığımızı büyük bir gurur ile açıklamak istiyorum.

www.coruhedas.com.tr
Müşteri Merkezlerimiz;
Artvin

Çayağzı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No: 25

Giresun

Çıtlakkale Mahallesi, inönü Caddesi No: 173/A

Gümüşhane

Karaer Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 3 Kat: 2-3

Rize

Tophane Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 395

Trabzon

Güzelyalı Mahallesi, Mevlana Sokak No: 9 Arsin

EPDK tarafından 2018 yılında kabul edilen yeni
bir Ar-Ge projemizin çalışmalarına da haziran
ayında başladık. İzole Ada HES adıyla ülkemizde
ilk defa uygulanacak projeyle bölgemizde yaşanabilecek uzun süreli kesintilerde hidroelektrik
santrallerini kullanmayı hedefliyoruz. Bu proje ile
uzun süreli kesintiler nedeniyle HES’lerin boşa
akan su miktarını minimize ederken, ulusal ekonomimize de olumlu yönde katkı sağlayacağız.

verebilmesi adına bakım onarım çalışmaları ve
genel aydınlatma çalışmalarında da planladığımız
hedeflere ulaşmış durumdayız. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların sonucu olarak elektrik kesinti süreleri geçmiş senelere oranla büyük ölçüde azaldı.
Şimdiden 2019 hedeflerimizi belirlemeye ve
üzerinde çalışmaya başladık. Teknolojik yatırımlardaki hızımızı daha da artırarak, kesinti yönetim sistemimizi, çoklu noktalara farklı ölçüm
sistemleri kurarak, kesintinin daha hızlı iş emrine
dönüşmesini sağlayacak altyapı çalışmasını bitireceğiz. Ayrıca coğrafi bilgi sistemi, çağrı merkezi
sistemi, iş emri yönetimi ve kesinti yönetim sisteminin tam entegrasyonunu sağlayacağız.
Siz değerli okuyucularımıza Çoruh EDAŞ ailesi
olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında
daha detaylı bilgi vermek amacıyla hazırladığımız
Enerjinin Sesi Çoruh EDAŞ dergimizi keyifle
okumanızı diliyoruz.
Gelecek sayıda yeni haberlerle görüşmek üzere…
Saygılarımla,
Fırat Doğan
Grup Başkan Yardımcısı
Çoruh EDAŞ

2018 yılının sonlarına doğru adım adım ilerlediğimiz bugünlerde yıl sonu için hedeflediğimiz yatırım tutarına ulaştığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Şebekemizin daha uzun yıllar hizmet
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NAKİL HATTA
TAMAMLANDI

Çoruh EDAŞ tarafından Hopa ve Arhavi
ilçelerine hizmet vermek amacıyla yapılan
yeni enerji nakil hattı tamamlandı.
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Çoruh EDAŞ, elektrik dağıtım sisteminin
gücünü yükseltmek ve enerji kalitesini üst
seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalarına
aralıksız devam ediyor.
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ÇORUH EDAŞ,
YAPILANDIRMA
FIRSATIYLA ABONELERINE
BORÇLARINI ÖDERKEN
KOLAYLIK SAĞLIYOR

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun
illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan
Çoruh EDAŞ, 2017 ve önceki yıllardan icra
ve dava aşamasında borcu olan abonelerine
ödemelerinde kolaylık sağlıyor.

TÜRKIYE’NIN ENERJI
HATTI ILE 7/24
KESINTISIZ HIZMET
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ÇORUH EDAŞ, COĞRAFI
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ÇORUH EDAŞ, BASINI
KAHVALTIDA AĞIRLADI
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ÇORUH EDAŞ, BORÇLARINI ÖDERKEN DE
ABONELERİNİN YANINDA

3 milyon
Yıllık ortalama
karşılanan
çağrı sayısı

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, 2017 ve
önceki yıllardan icra ve dava aşamasında borcu olan abonelerine ödemelerinde kolaylık sağlıyor.

E

lektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti esasıyla
hizmet veren Çoruh EDAŞ, elektrik borcu bulunan 15 bin
abonesi için borç yapılandırma kampanyası başlattı. Kampanya
kapsamında; mesken, tarımsal sulama ve ticarethane tarife grubuna
dahil olan tüm abonelere, 2017 ve önceki yıllardan icra ve dava
aşamasındaki geçmişten gelen borçlarını taksitlendirme ve gecikme

faizini sildirme imkanı sunuluyor. Çoruh EDAŞ’ın Trabzon, Rize,
Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerindeki müşteri merkezlerine
31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuran aboneler, borçlarının
anaparasını peşin ödemeleri halinde gecikme faizinde yüzde
100’e varan indirimden yararlanırken; borçlarının tamamını peşin
ödeyemeyen aboneler ise 12 aya varan taksitlendirme imkanından

8 bin

TÜRKİYE’NİN ENERJİ HATTI İLE
7/24 KESİNTİSİZ HİZMET
“Tüm enerjimizle daima yanınızdayız’’ mottosuyla hareket eden
Çoruh EDAŞ, yüzde 100 ve koşulsuz müşteri hizmetini hedefleyerek
abonelerinin soru ve sorunlarına çözümler sunuyor. Kesintisiz,
kaliteli ve profesyonel hizmet sunmayı ilke edinen Çoruh EDAŞ 186
numaralı Çözüm Merkezi ile müşterilerine
7/24 esasıyla hizmet veriyor.

T

rabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane
ve Giresun illerinde elektrik
dağıtım hizmeti veren Çoruh
EDAŞ, müşterilerine yüzde 100 müşteri
memnuniyeti sunma hedefiyle çalışmalarını
sürdürüyor. Bu doğrultuda tüm talep ve
beklentilerin bir merkezden karşılanabildiği,

iletilen taleplerin kısa sürede işlenip sonuca
ulaştırıldığı, müşteri odaklı, 7 gün 24 saat
esaslı, kesintisiz, kaliteli, profesyonel bir
hizmet sağlamak için 2011 yılında Çözüm
Merkezi’ni faaliyete alan Çoruh EDAŞ, 186
numaralı telefondan müşterilerinin sorun ve
beklentilerine çözüm sunuyor.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ HATTI

186

Günlük
ortalama
karşılanan
çağrı sayısı
Ortalama her

10
saniyede
bir

çağrı
girişi

4 saniye

Çağrı merkezini
arayan müşterilerin
canlı müşteri
temsilcisine
aktarımı
ortalama süresi

Çözüm merkezi ile ışık hızında hizmet
4 Abonelik sözleşme ve bilgi güncelleme işlemleri
4 Arıza ihbarı
4 Tarife bilgilendirmeleri
4 Fatura borç bilgisi öğrenme
4 Günlük ve aylık tüketim detayları
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4 Güncel fatura oluşturma
4 Suret fatura gönderimi
4 Sayaç arızaları talepleri
4 Sayaç bakıp talepleri
4 Öneri ve şikayetler
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KESİNTİ YÖNETİMİ SİSTEMİ İLE
DAHA VERİMLİ HİZMET
Çoruh EDAŞ, teknolojik dönüşüm çalışmaları kapsamında Kesinti Yönetimi Sistemi (OMS) projesini devreye
alarak teknolojik yatırımlarına yeni bir halka daha ekledi.

U

zaktan İzleme ve Kontrol Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS), Müşteri İlişkileri Sistemi ve Çağrı Merkezi
(CRM), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve
Müşteri Bilgi Sistemi (MBS) gibi sistemlerle entegre bir şekilde
çalışacak olan Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) ile planlı ve plansız
tüm kesintiler ve etkilenen aboneler kayıt altında tutulabilecek.
Aynı zamanda arıza noktasının daha hızlı ve az hata ile tespit
edilmesi, kesinti sürelerinin düşürülmesi, arıza ekiplerinin daha
verimli yönetilmesi ve tedarik sürekliliği kalitesine ilişkin verilerin
kaydedilmesi ve raporlanması sağlanabilecek. İki fazdan oluşan
projenin ilk fazında CBS ve CRM entegrasyonları tamamlandı.
Projenin ikinci fazı kapsamında ise planlı kesinti modülü, OSOS

entegrasyonu, gruplama algoritmaları ve raporlama fonksiyonları
tasarım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında
yeni CRM ve CBS entegrasyon servisleri ikinci faz kapsamında
tasarlanarak canlı sisteme alındı.
KONTROL MERKEZI TASARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kesinti Yönetimi çalışmaları ile birlikte teknoloji yatırımları
yol haritasına göre Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi Saha
Otomasyon çalışmaları ve İş Gücü Yönetim Sistemi çalışmalarının
hazırlıkları yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bunun yanında
bölgede kontrol merkezi kurma çalışmaları için deneyimli bir iç
mimarlık firması ile anlaşılırken, tasarım çalışmaları da başladı.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE
MÜŞTERİ DENEYİMİNDE MÜKEMMELLİK
Abonelerine kesintisiz, kaliteli ve sürekli hizmet sunabilmek için yatırımlarına aralıksız devam eden
Çoruh EDAŞ, uygulamaya aldığı ‘‘Coğrafi Bilgi Sistemi’’ ile müşterilerine ait il, ilçe, köy/mahalle, bina no ve
daire no bilgilerine konumsal olarak erişimi mümkün hale getirdi.

K

esintisiz, kaliteli elektrik arzı ve yüksek kalitede
dağıtım hizmeti vermeyi amaçlayan Çoruh EDAŞ,
tüketici odaklı sürdürdüğü planlama ve yatırım
çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Coğrafi
Bilgi Sistemi ile kullanıcıların hangi fiderden beslendiği,
trafo bölgesi bazında malzeme envanteri, fider bazında
malzeme envanteri, trafo bölgesi bazında abone sayısı ve
daha birçok veri tespit edilebiliyor. Tesisat numarası ya
da ad-soyad bilgisi üzerinden tüketicinin adres konumu
ve enerji aldığı nokta tespiti yapabilirken; elektrik
dağıtım şebekesinde meydana gelen değişiklikler de kayıt
altına alınabiliyor. Coğrafi Bilgi Sistemi, şebeke bağlantı
modelinin, kesinti yönetim sistemi modeli ile entegrasyonu
sayesinde arızalardan etkilen kullanıcıların kesinti sayı
ve süresini otomatik olarak kayıt altına alabiliyor. Ayrıca
bu entegrasyon sayesinde arıza noktaları hızlı bir şekilde
tespit edilerek, arızalara müdahale süresi ortalama yüzde 30
oranında azaltılabiliyor.
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Çoruh EDAŞ,
Coğrafi Bilgi
Sistemi ile faaliyet
bölgelerindeki
mevcut elektrik
dağıtım sisteminin
şebeke bilgileri,
adres ve sayaç
verisi toplama
çalışmalarını
tamamladı.
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NAKİL HATTI
TAMAMLANDI
Çoruh EDAŞ tarafından Hopa ve Arhavi ilçelerine
hizmet vermek amacıyla yapılan yeni enerji nakil
hattı tamamlandı.

T

amamlanan hat bu bölgelerde kesintisiz enerji
kullanılmasında önemli bir rol oynayacak. Çoruh EDAŞ
yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hizmete alınan
enerji nakil hattının 2x477 MCM iletkenli ve toplam 15 km
uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Daha önce Hopa TM- Sundura
arasındaki 5 km bölüm ile yeni tamamlanan Sundura – Arhavi
arasındaki 10 km’lik bölümle birlikte 15km’lik ENH’in tamamını
devreye alındı. Böylece 56 bin aboneye kesintisiz elektrik
enerji sağlandı. Eski enerji nakil hattının Hopa-Arhavi arasında
ulaşımın çok zor bir olduğu güzergahtan geçmesi, özellikle kış
aylarında Ciha Dağı’nda arızalanma, ulaşım ve müdahalenin
zorluğu dikkate alındığında yeni enerji nakil hattının daha
müsait güzergahtan tesis edilmiş olması ve iletken kesiti ile
direk tiplerinin daha mukavemetli seçilmesi ilçelerin elektrik
arızalarından daha az etkilenmesini sağlayacak.

MUHTARLA FİKİR ALIŞVERİŞİ
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Çoruh EDAŞ, fikir alışverişinde bulunmak, daha iyi bir hizmet vermek için sık sık muhtarla bir araya geliyor.

B

u kapsamda; Borçka ve Murgul muhtarları ile
verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Borçka ve
Murgul’da ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara
Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Osman Aydın, Yatırım
Grup Şefi Mustafa Yıldırım, İşletme Grup Şefi Anıl
Şahinler, Çoruh EDAŞ İlçe Yöneticileri ile köy ve mahalle
muhtarlarının tamamı katıldı. Son derece yararlı geçtiği
belirtilen toplantılarda 2017 yılında yapılan çalışmalar
ve 2018 yılında yapılması gereken yatırım, bakım,
onarım çalışmaları konusunda Çoruh EDAŞ yetkilileri
ile muhtarlar fikir alışverişinde bulundular. Özellikle kış
aylarında bölgede sıklıkla yaşanan yoğun kar, heyelan
ve sel gibi doğal afetlerden elektrik şebekelerinin en az
etkilenmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü
bu toplantıların önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde
de gerçekleştirileceği belirtildi. Her iki ilçedeki köy ve
mahallelerin elektrik sorunlarının ve çözüm önerilerinin
tartışıldığı toplantıların Murgul bölümüne İlçe
Kaymakamı Arif Oltulu da katılımıyla destek verdi.
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ÇORUH EDAŞ’TAN ANLAMLI DAVRANIŞ
Verilen hizmet kadar gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda
hareket eden Çoruh EDAŞ, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri ile irtibata geçerek
Giresun İl Müdürlüğü iş birliğiyle il genelindeki ilköğretim okullarında eğitim gören ve yardıma muhtaç
555 öğrenciye kıyafet yardımında bulunmak için harekete geçti.

E

spiye Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı yetkililerince
belirlenen 125 öğrenci için temin
edilen kıyafetler SYD Vakıf Yetkilileri,
Çoruh Elektrik Espiye İşletme Şefi Lokman
Göral ile birlikte Espiye Yeniköy 125. Yıl
İlk ve Ortaokulu Müdürü Fatih Aygül ve
Seydiköy İlkokulu Müdürü İsmail Okan
Şenel aracılığıyla öğrencilere takdim edildi.
Proje ile ilgili konuşan Çoruh Edaş yetkilisi
şu açıklamayı yaptı: ‘’Adımlar Yenilensin
Okullar Şenlensin” projemiz kapsamında
belirlenen listeler doğrultusunda her isme
özel hazırlanan hediye paketlerini alan
öğrencilerin yüzündeki tebessüm bizi de
mutlu etmiştir.’’

HASTANEDEKİ ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Giresun Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için hastane yönetimi ve
Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğü birlikte bir organizasyon düzenledi.

H

astanede tedavi gören
çocukların 23 Nisan
neşesini yaşamaları
için düzenlenen etkinlikte
servis süslendi, pasta kesildi
ve çocuklara çeşitli hediyeler
verildi. Geleceğimizin teminatı
çocuklar için bu organizasyonu
hazırlayan hastane başhekimi,
müdürü ve hemşireler ile birlikte
Çoruh EDAŞ personelinin
de en az çocuklar kadar
mutlu oldukları gözlerinden
okunuyordu.
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ELEKTRİK ŞEBEKESİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR
İl genelinde elektrik dağıtım sisteminde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına devam eden
Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğü, yapılaşmaya paralel olarak artan enerji ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak elektrik şebekesi gücünü arttırıyor.

Ç

oruh EDAŞ fizibilite çalışmalarının
ardından belediyelerle koordineli
olarak sürdürülen şebeke
iyileştirme ve yenileme çalışmalarıyla
il genelinde enerji ihtiyacını karşılayan
trafo tesislerini yenilemenin yanı sıra trafo
kapasitelerini de artırıyor. Bu kapsamda son
bir yıl içerisinde 32 adet dağıtım merkezi
kuruldu, 57 adet yeni trafo ilavesi yapıldı
ve böylece Giresun genelinde toplamda
21 MW kapasite artırımında bulunuldu.
Devam eden bu çalışmalar sayesinde
il geneline sağlanan enerjinin kalitesi
artırılarak, şehirdeki enerji kesintileri en
asgari sayıya indirgenecek ve ilerleyen
dönemlerde meydana gelebilecek gerilim
düşümlerinin de önüne geçilecek.

ŞEHİR GENELİNDE AYDINLATMA SEFERBERLİĞİ
İl, ilçe ve köylerdeki bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdüren Çoruh EDAŞ
Giresun İl Müdürlüğü, bahar aylarının gelmesiyle birlikte şehir genelindeki tüm
aydınlatmaları da gözden geçirmek için seferber oldu.

Ç

oruh EDAŞ işletme ekipleri, vatandaşların yoğun
olduğu hastaneler, okullar ve kamu kurumlarının
çevresinden başlayarak il genelindeki tüm cadde
ve sokaklardaki aydınlatma armatürlerini gözden geçirdi,
arızalı olanları onardı, ekonomik ömrünü dolduran
tüm armatürleri de yenisiyle değiştirdi. Karadeniz sahil
yolunun Giresun ili Piraziz-Eynesil ilçeleri arasındaki

yaklaşık 100 km’lik kısımda da orta refüj aydınlatmaları
ile iç kısımda kalan diğer ilçelerin karayollarının
aydınlatmalarının bakım onarımları da yapıldı. Söz
konusu çalışmalarla il genelinde akşam saatlerinden
sonra daha aydınlık bir ortam oluşması sağlanarak yaya ve
sürücülerin görüş açılarının rahatlamasına önemli ölçüde
katkıda bulunuldu.

TARİHİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ’NE
İLK KAZMA ÇORUH EDAŞ’TAN
Yaklaşık iki asır önce Avrupa’ya fındık götüren
gemilerin Giresun’a dönüşte getirdiği ithal
malzemelerle inşa edilen, kentin geçmişteki
dokusunu, mimari anlayışını yansıtan, türkülere konu
olan 140 civarındaki Zeytinlik Mahallesi evi, Giresun
Valiliği ve Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından
yürütülen proje kapsamında turizme kazandırılmak
amacıyla restore edilecek.

R

estorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak
Zeytinlik Mahallesi’nin şehrin en müstesna yerlerinden birisi
olması hedefleniyor. Giresun Valiliği, Çoruh EDAŞ Giresun İl
Müdürlüğü ve diğer kurumlarla koordineli olarak yürütülen çalışmalar
doğrultusunda, tarihi Zeytinlik Mahallesi’nin elektrik hatlarının
yeraltına alınması ve altyapısının da yenilenmesi planlanıyor. Yapılan
planlama doğrultusunda mahalleye ilk kazma Çoruh EDAŞ tarafından
vuruldu. Bölgede elektrik hatları ile ilgili çalışmalar kapsamında 1,5
milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirilecek; 3,5 kilometre havai
hatlı elektrik şebekesi yer altına alınacak ve mevcut 2 adet dağıtım
merkezinin de modernizasyonu yapılacak.
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İKLİM ZORLUKLARI AR-GE İLE AŞILIYOR

YETKİSİZ KİŞİLER CAN VE MAL
KAYIPLARINA YOL AÇIYOR
Vatandaşların bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde elektrik
şebekelerine müdahale etmeleri, enerji kesilme işlemi
yapılmadan enerji hatları yakınında emniyet mesafelerini ihlal
ederek çalışmaları sonucu istenmeyen kazalar meydana geliyor.

Y

aralanmalar ve hatta bazı
durumlarda maalesef can ve
mal kayıpları oluşabiliyor.
Geçtiğimiz yıllarda bazı ilçelerde yetkisi
olmayan vatandaşların şebekelere
bilinçsiz bir şekilde müdahale etmeleri
sonucu üzücü kazalar oluşurken, can
kaybı da meydana geldi. 2017 yılında
Tirebolu ilçesinde iki olay yaşandı. İlk
olayda; Demirci Mahallesi’ndeki bir
inşaata enerji nakil hattının üzerinden
aşılarak beton pompası vasıtasıyla

beton dökme işlemi yapılmaya çalışıldı.
Beton pompasının enerji hattına teması
sonucu mikser şoförü elektrik akımına
kapılırken, ağır yaralı olarak yoğun
bakımda tedavi altına alındı. İkinci
olayda ise İstiklal Mahallesi’nde evinin
önündeki ağaç direk üzerinde bulunan
aydınlatma armatürünü sökerek fındık
harmanını aydınlatmak üzere biraz
ilerisindeki demir direğe monte eden
bir vatandaş, elektrik akımına kapılarak
yaşamını yitirdi.

İ
KALKANDERE
ORMANLI KÖYÜ’NE
KESİNTİSİZ ENERJİ
Rize’de kesintisiz enerji hedefiyle
yenileme ve iyileştirme çalışmalarını
sürdüren Çoruh EDAŞ Rize İl
Müdürlüğü ekipleri, Kalkandere
ilçesi Ormanlı elektrik şebekesinin
kapasitesini artırarak yeniledi.

N

üfus arttıkça, yeni bölgelerde artan
enerji taleplerine yanıt vermek için
bakım-onarım çalışmalarına ek olarak
yatırım faaliyetlerini de aralıksız devam ettiren
Çoruh EDAŞ, geçmiş yıllarda tesis edilen ve
hem teknik hem de ekonomik ömrünü dolduran
şebekelerde yenileme ve kapasite artışı sağlıyor.
Bu kapsamda Çoruh EDAŞ uzman ekipleri,
Rize’nin Kalkandere ilçesinde merkeze uzaklığı
27 km olan ve 471 abonenin ikamet ettiği
Ormanlı Köyü’nde trafo postası yenileme
çalışması ile Kalkandere TM –AK Un KÖK
3/0 ENH yenileme ve iyileştirme çalışmasını
tamamladı. Çalışma kapsamında 250 adet direk
montajı, 10,275 metre uzunluğunda kapalı
kablo ve 980 metre mesafede yüksek gerilim
iletken montajı gerçekleştirildi. Aydınlatma
çalışmaları kapsamında ise 124 armatür montajı
gerçekleştirilerek bölgenin hizmetine sunuldu.
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Çoruh EDAŞ, dağıtım hatlarında sık sık oluşan buzlanmadan kaynaklanan arızaların
önlenmesi için Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

letken üzerinde biriken buz yüküne bağlı
olarak meydana gelen iletken kopması, direk
devrilmesi gibi sorunlar bir yana, iklim şartları
ve coğrafi yapıdan dolayı bu sorunların çözülmesinin
uzun zaman alması ve tüketicilerin bu süre boyunca
enerjisiz kalması nedeniyle Çoruh EDAŞ, Ar-Ge
çalışmaları yürütmeye başladı. Elektrik şebekeleri
için buz yükünün öngörülebilir ve önlenebilir bir
yapıya sahip olduğundan yola çıkan Çoruh EDAŞ,
proje kapsamında UBIMET ile iş birliği yaptı.
Buzlanmanın önceden tespit edilmesi ve önlenmesi
algoritmasının önemli bileşenlerinden birisi hava
tahmin verilerinden oluştuğu için proje kapsamında
belirlenen bazı hatların bulunduğu bölgeler
UBIMET tarafından sağlanan hava tahmin verileri
izleme sistemi ile takip edildi.

ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
Çoruh EDAŞ, Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında (Rize Devlet
Hastanesi) hizmet veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören çocuklar için
hastanede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

B

ayram kutlamalarını hastanede
tedavi görmeleri nedeni
ile izlemeye gidemeyen
çocuklar için gerçekleştirilen etkinlik
kapsamında çocuklara kırtasiye
malzemesi ve oyuncak hediye
edildi. Çoruh EDAŞ yetkilileri
tarafından yapılan açıklamada; ‘‘23
Nisan sevincini hastanede yaşatmak
istedik ve geleceğimizin teminatı
çocuklarımıza çeşitli hediyeler
verdik. Çocuklarımızın yüzündeki
tatlı tebessüme şahit olmak bizleri de
heyecanlandırıyor. Bütün çocuklara
sağlıkla, huzurla ve mutlulukla
yaşayabilecekleri nice bayramlar
diliyoruz. Bundan sonra da bu tür
etkinliklerimiz çocuklarımız için
devam edecektir” ifadelerine
yer verdi.
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2017 YILINDA RİZE’YE
25 MİLYON LİRA
YATIRIM
Çoruh EDAŞ 2017 yılı yatırım planları kapsamında,
Rize’de elektrik dağıtım şebekelerinin tamamına
25 milyon lira değerinde yatırım yapıldığını açıkladı.

Ş

ehir ve köylerde dağıtım tesislerinin şebeke kapasite yükseltilmesi,
şebekelerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi, dağıtım hatlarının
yenilenmesi, ilave hat ve TR tesisi yapılması, güzergah değişikliği
ve mevcut TR deplasesi, Karadeniz sahil yolunda aydınlatma tesisleri
kurulması ve K.Ö.K. kabının yapılması işlerinin 2017 yılı sonuna kadar
tamamlamayı hedefleyen Çoruh EDAŞ ekipleri, yoğun bir şekilde
sahada çalışmalarını sürdürdü. Yapılacak bu çalışmalarla 186 no’lu
Çoruh EDAŞ çağrı merkezine gelen arıza ihbar sayılarının azaltılması ve
abonelere voltaj sorunu olmayan şebekeler kurulması amaçlandı.

İNSAN KAYNAKLARI VE
İSTİHDAM FUARI’NA KATILDIK
Çoruh EDAŞ, İŞKUR tarafından altıncısı düzenlenen İnsan Kaynakları ve
İstihdam Fuarı’na katıldı. Çoruh EDAŞ yetkilerine İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından
bölgedeki istihdama katkısından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

K

TÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara
katılım sağlayan Çoruh EDAŞ yoğun ilgi gördü. Elektrik
teknikeri, elektrik teknisyeni ve elektrik mühendisi alanlarında
istihdam sağlamak için fuara katılım sağlayan Çoruh EDAŞ yetkilileri
tarafından yapılan açıklamada; ‘‘Bölge insanımıza iyi ve güzel olanı
sunmakla yetinmeyip iş hayatına yeni katılacak gençlerin kariyerlerinde de
rol üstlenmeyi kendimize hedef edindik. Bu kapsamda şirketimiz dağıtım

sorumluluğumuzda yer alan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon
illerimizde mevcut personelimize ek olarak 180 kişi şirketimiz bünyesine
dahil edilmiştir. 1 milyon 275 bin 514 tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti
sunan şirketimizde personel alımları ilerleyen süreçlerde devam edecektir.
Çoruh EDAŞ ailesine katılan her personelimiz iş güvenliği eğitimden
geçirilerek oluşabilecek riskler ve alınabilecek önlemler hakkında mevzuat
çerçevesinde bilgilendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

TERMAL KAMERA İLE ARIZA ÖNLEMİ

Ç

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde bir milyonu aşkın müşterisine elektrik
dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, teknolojinin yarattığı imkanlardan azami ölçüde
faydalanarak arıza tespitinde termal kamera kullanımını yaygınlaştırdı.

oruh EDAŞ Rize İl Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada yetkililer şunları
söyledi: ‘‘Rize il genelinde elektrik dağıtım
şebekesinde önem arz eden şebeke kısımları sistem
enerjili iken düzenli olarak termal kamera ile
kontrol ediliyor. Sahada günlük ölçümler alınarak
arıza kaynağı oluşturabilecek şebeke unsurlarına
arıza oluşmadan ekiplerimizce müdahale ediliyor,
öncelikle arıza kaynağı olabilecek kısımların bakımı
yapılarak oluşabilecek muhtemel arızaların önüne
geçiliyor. Bu kapsamda Çayeli İncesırt TM TEİAŞ 36
kVA Çayeli Bakır fider çıkış portalında ekiplerimiz
tarafından tespit edilen 58.4 C sıcaklık artışı planlı
elektrik kesintisini zorunlu hale getirdi. Bölgede
gerçekleştirilen programlı kesinti ile oluşabilecek
arıza engellenerek, enerji arzında sıkıntıya girilmeden
ekiplerimiz tarafından çalışma tamamlandı. Olası
arızaları önceden tespit ederek çıplak gözle yapılan
kontrollerin yanında termal kamera ile yapılan
tespitler ile abonelerimizin elektrik kesintilerinden en
az etkilenmesi hedefleniyor.’’
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ELEKTRİK KABLOLARI YER ALTINA TAŞINDI

C

Çoruh EDAŞ tarafından yapılan çalışma sonucu ilçe merkezi estetik bir görünüme kavuştu.

addeleri ve sokakları elektrik direkleri ve kabloların oluşturduğu görüntü kirliliğinden
temizlemeyi hedefleyen Çoruh EDAŞ’ın bu yönde çalışmalara tüm hızıyla devam
ediyor. Çoruh EDAŞ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “2016 yılı yatırım
faaliyetlerimiz kapsamında Arsin ilçesi merkez yanyol geçişi güzergahı yeraltı kablolu elektrik
dağıtım şebekesi tesis çalışmaları tamamlanarak müşterilerimizin hizmetine sunuldu. Çalışma
kapsamında ekonomik ömrünü doldurmuş havai hatlı dağıtım tesislerimiz sökülerek yer
altı kablolu aydınlatma şebekesi ve alçak gerilim şebekesi tesis edilmiştir. Böylelikle ilçemiz
merkez yan yol güzergahı boyunca yüksek düzeyde aydınlatma sağlanarak hem yaya hem trafik
güvenliğine katkıda bulunuldu. İlçede Kerkük ve İskele caddelerinde 24 adet aydınlatma direği
tesis edilerek ışıl ışıl bir görünüm elde edildi.
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ÇORUH EDAŞ, BASINI KAHVALTIDA AĞIRLADI

Ç

Çoruh EDAŞ, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeni ile yerel ve ulusal basın mensuplarını
Trabzon Seyrisefa’da ağırladı.

oruh EDAŞ’ın ev sahipliğini yaptığı kahvaltıya Şirket
Müdürü Mehmet Aydın, grup yöneticileri, grup şefleri
ile basın mensupları katıldı. Kahvaltı ardından söz
alan Mehmet Aydın; ‘‘Demokratik hayatımızın vazgeçilmez
unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğümüzün
en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve
gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor’’ ifadelerini
kullandı. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi
veren Mehmet Aydın; ‘‘Şirket sorumluluk sahamızda yaklaşık
1 milyon 284 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyoruz.
Gerek yatırım çalışmalarımıza gerekse bakım onarım
çalışmalarımıza her geçen gün daha da hız vererek tüketici
memnuniyetini en üst seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. 2017

yılında Çoruh bölge genelinde 365 projenin hayata geçirilmesi
için 156 milyon lira değerinde yatırım ihalesi gerçekleştirdik.
Şu anda sadece Trabzon’da 34 farklı noktada şantiye sahamız
bulunuyor ve çalışmalarımıza ara vermeden sürüyor. Bölgede
sadece elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmayıp aynı
zamanda bölge istihdamına da katkı sağlıyoruz. Bu yıl 180 kişi
Çoruh ailesine katılarak iş imkanı elde etti. Daha iyi hizmet
için araç filosu arazi tipi araçlarla yenilendi. Tüketicilerimize
en etkin ve kaliteli hizmeti sunabilmek adına mevcut çağrı
merkezimize ilave olarak Trabzon’da açtığımız çağrı merkezi
ile ulaşılabilirlik seviyemiz yüzde 99,94, servis seviyemiz
yüzde 94,83 cevaplama oranımız yüzde 98,17 seviyelerine
ulaştı’’ dedi.

ÇORUH EDAŞ YAŞLILARI EVİNDE ZİYARET ETTİ
Çoruh EDAŞ yetkilileri Yaşlılar Haftası kutlamaları
çerçevesinde ilçelerde ikamet eden yaşlıları
evinde ziyaret etti.

T

rabzon’un Beşikdüzü İlçesinde ikamet eden ilçenin en
yaşlılarından biri olan 107 yaşındaki Ayşe Güner, Çoruh EDAŞ
çalışanları tarafından evinde ziyaret edildi. Yaşına göre dinç
gözüken Güner ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şirket
yetkilileri ile sohbet etme imkanı buldu. Şirket yetkililerinin bir sonraki
durağı ise Şalpazarı İlçesinde ikamet eden Hüseyin Karadeniz, Havva
Karadeniz ve Emine Karadeniz ile Sürmene İlçesi Çarşı Mahallesi’nde
ikamet eden 74 yaşındaki Zehra Seymen oldu. Gerçekleştirilen ev
ziyaretlerinde yaşlı çınarların duaları da alındı. Bu tarz ziyaretlerin büyük
önem arz ettiğine dikkat çeken yetkililer “Yaşlılarımızı sadece bu hafta
içinde değil her zaman hatırlamalı, sık sık ziyaret etmeliyiz. Geçmişten
geleceğe köprü vazifesi gören yaşlılarımıza saygımızı ve sevgimizi her
zaman hissettirmeliyiz. Onların hayat tecrübeleri bizim için çok önemli.
Onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur
etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır” ifadelerine yer verdi.

YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
ENGELLİLER HAFTASI’NDA
İKİ ANLAMLI ZİYARET

Sosyal Sorumluluk projelerine büyük önem veren Çoruh EDAŞ, engelli
vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği projelerle hizmet verdiği illere pozitif
anlamda ayrıcalıklar sağlıyor.

1

0-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle
Trabzon Kent Konseyi Engelliler Başkanı
Bekir Sami Emiroğlu ve Trabzon Böbrek
Nakli ve Diyaliz Hastaları Derneği Başkanı Engin
Turhal’ı ziyaret eden Çoruh EDAŞ çalışanları,
engelsiz bir yaşam için çalışmalarının devam
ettiğini kaydetti. Çoruh EDAŞ çalışanları, 10-16
Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Trabzon’da
Kent Konseyi Engelliler Başkanı Bekir Sami
Emiroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan
Emiroğlu meclis olarak Trabzon’da yürüttükleri
çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu anlamlı
destek ziyaretleri için Çoruh EDAŞ çalışanlarına
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teşekkür etti. EDAŞ ekibinin ikinci durağı ise
Trabzon Böbrek Nakli ve Diyaliz Hastaları
Derneği Dernek Başkanı Engin Turhal oldu.
Dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında
bilgi aktaran Turhal, aynı zamanda Çoruh EDAŞ
çalışanlarından da bilgi aldı. Hizmet bölgeleri
olan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve
Trabzon’da Çoruh EDAŞ’ın her zaman engelli
bireylerin yanında ve destekçisi olduğu belirtilen
açıklamada, engelli müşterilere özel projeler
geliştirildiği ve uygulamaya hazır olduğunda bu
projelerin herkesle paylaşılacağı bilgisine de yer
verildi.

S

Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürlüğü’nde yangın söndürme, acil tahliye ve arama kurtarma
tatbikatı gerçekleştirildi. Çoruh EDAŞ bünyesinde çalışan 153 personel acil tahliye,
arama kurtarma ve yangın söndürme konularında bilinçlendirildi.

enaryo gereği Çoruh EDAŞ binasında çıkan yangın nedeniyle bina
tahliyesi yapılarak daha önceden belirlenen toplanma bölgelerine
çalışanlar toplandı. Tatbikatın devamında yine senaryo gereği iki
personelin binadan çıkmadığı tespiti üzerine arama kurtarma ekibinde
görevli çalışanlar binaya tekrar girip yaralı iki personelin kurtarılmasını
sağladı. Bina dışında çıkarılan A sınıfı (katı madde yangını) ve B sınıfı

(sıvı madde yangını) yangınları su, kuru kimyevi yangın söndürme tüpü
ve CO2 yangın söndürme tüpleri ile söndürülerek tatbikat başarılı bir
şekilde tamamlandı. Aralık ayında farklı tarihlerde Çoruh EDAŞ Artvin
İl Müdürlüğü’ne bağlı 8 ilçe şefliğinde de yapılan bu tatbikatlar ile Artvin
bölgesinde Çoruh EDAŞ bünyesinde çalışan 153 personelin acil tahliye,
arama kurtarma ve yangın söndürme konularında bilinçlenmesi sağlandı.

ENERJİNİN SESİ
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25 YILLIK ELEKTRİK
ŞEBEKESİ YENİLENDİ

GİRESUN ŞEHİR MERKEZİNİN
ENERJİ HATLARI GÜÇLENİYOR

Giresun şehir merkezi, yaklaşık 25 yıl önce beton direkli
ve havai hatlı olarak tesis edilen sadece bir ana hat
üzerinden enerji almaktayken Çoruh EDAŞ Giresun İl
Müdürlüğü’nün yatırım çalışmaları kapsamında hat
kapasiteleri artırılarak yer altına alındı.

Çoruh EDAŞ, elektrik dağıtım sisteminin gücünü yükseltmek ve enerji kalitesini üst seviyeye çıkarmak
amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ş

ehir merkezine enerji sağlayan havai hatlı şebekenin yeraltına
alınmasının yanı sıra artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve
meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumda alternatif hatlar
üzerinden şehir merkezine enerji verilebilmesi amacıyla iki adet ilave ana
dağıtım hattı daha devreye alındı. Yaklaşık 3km yeraltı kablo şebekesinin
tamamlanmasıyla birlikte Gedikkaya Mahallesi, Alman Çeşmesi Mevkii
ile Gemiler Çekeği Kavşağı arasındaki havai iletkenli beton elektrik
direkleri sökülerek şehrin estetik görünümüne de katkı sağlandı.

KÖYLERDEKİ ELEKTRİK
ŞEBEKELERİ YENİLENİYOR
Çoruh EDAŞ, hizmet verdiği
illerde genel görünüme büyük
önem vererek şehrin daha
güzel görülmesi için yatırım
yapmaya devam ediyor.

Ç

oruh EDAŞ Giresun İl
Müdürlüğü, elektrik dağıtım
şebekesi yatırım çalışmalarına
kış aylarında da devam ediyor. Alucra
Karabörk Köyü, Bulancak İcilli Köyü,
Çamoluk Bayır Köyü, Çanakçı Yeşilköy,
Güce Fındıklı Köyü, Keşap Güneyköy,
Tirebolu Yukarııboynuyoğun ve
Aşağıboynuyoğun Köyleri ile Yağlıdere
Küçükköy’de şebeke yenileme
çalışmaları tamamlandı. 1980’li yıllarda
tesis edilen aşık iletkenli elektrik
şebekeleri yenilendi, ilave trafolarla güç
artışı yapılarak, yeni şebekeler kapalı
(alpek) kablolu olarak tesis edildi ve bu
bölgeler yeniden aydınlatıldı.
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ENERJİDE ÖNCELİK
İŞ GÜVENLİĞİ
Çoruh EDAŞ, çalışma konusunda önceliğin iş sağlığı
ve güvenliği olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Ç

oruh EDAŞ, her yıl 4 – 10 Mayıs haftası tarihlerinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında bu konunun
önemine vurguluyor. “Enerjide Önceliğimiz İş Güvenliği”
bilinciyle şirket bünyesine yeni katılanlara göreve başlamadan
önce periyodik işe giriş muayenesi ve iş başı eğitimleri veriliyor,
değerlendirilecekleri pozisyonlarla ilgili bilgi, beceri ve iş güvenliği
bilinçlerinin en üst düzeye çıkartılmasının sağlanması amacıyla da
teorik ve uygulamalı olarak “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde
Çalışma Eğitimi” (EKAT) sunuluyor. Çalışanlar bu eğitimleri
aldıktan sonra göreve başlatılıyor.

S

adece bir havai
enerji hattı
üzerinden
enerjilendirilmekte
olan Giresun şehir
merkezinin, enerji
hattında oluşabilecek bir
olumsuzluktan dolayı
tüketicilerin mağdur
olmaması için şehir
merkezine alternatif
hatlar üzerinden enerji
sağlanmak amacıyla
fizibilite çalışmaları
tamamlandı. Bu
doğrultudaki yatırımlar
kapsamında Karayolları
ve belediye ile yapılan
protokollerin ardından
sahil bandına yaklaşık
2,5 milyon lira değerinde
iki adet ilave ana dağıtım
hattı tesisine başlandı.
Bu yılın ilk yarısında
devreye alınması
planlanan söz konusu
şebekeyle toplamda
üç adet hat üzerinden
enerjilendirilecek şehir
merkezine sağlanan
enerjinin kalitesi
artırılacak, kesintiler
de asgari seviyeye
indirgenecek. Ayrıca
mevcut havai hatlı ana
dağıtım hattının Karadeniz
sahil yolu boyunca
Gedikkaya Alman Çeşmesi
Mevkii ile Gemiler Çekeği
Kavşağı arasındaki enerjiyi
taşıyan beton direkler
sökülerek şehrin estetik
görünümüne de katkı
sağlanacak.
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ÇORUH EDAŞ, TEDAŞ YETKILILERINI AĞIRLADI
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ve beraberindeki heyet,
Çoruh EDAŞ’a ziyaret gerçekleştirdi. Bu yıl bölgede kar yağışının rekor seviyede olmasına rağmen elektrik
kesintisinin olmadığını belirten Çoruh EDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kandemir, bölgede
yatırımlara ve iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

T

EDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Çoruh
EDAŞ Şirket Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Halil
İbrahim Leventoğlu, Çoruh EDAŞ Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ömer Kandemir, Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet
Aydın, TEDAŞ Bölge Müdürü Gökhan Kömürcüoğlu ve Çoruh
EDAŞ yöneticileri ile bir araya geldi. Halil İbrahim Leventoğlu, 1021 Temmuz tarihleri arasında Çoruh bölgesinde gerçekleştirilecek
aydınlatma denetimi kapsamında, şirketin faaliyet bölgesine sunduğu
hizmetler ve yatırımlar hakkında da bilgi aldı. Bölgede kar yağışının
rekor seviyede olmasına rağmen elektrik kesintisi yaşamadıklarını
belirten Çoruh EDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer
Kandemir, gerekli tedbirleri ve çözümleri anında hayata geçirerek
özverili bir mücadele gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’de sokak
aydınlatma tüketiminin en fazla olduğu ikinci bölge olduklarının altını
çizen Ömer Kandemir, “Bölgemizde yıllık tüketimin yüzde 6’sı sokak
aydınlatmasıdır. Tüm bölgede sokak armatürleri için bakım onarım
seferberliği başlattık. Şirketimiz hedefleri doğrultusunda, sorumluluk
bölgelerimizin genelinde yaptığımız yatırımları ve iyileştirmeleri
hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNE YOĞUN İLGİ
Çoruh EDAŞ tarafından düzenlenen
geleneksel iftar yemeği programı bu
yıl Trabzon Cephanelik Restoran’ın ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ç

TRABZON’UN ENERJİSİ ÇORUH EDAŞ İLE BÜYÜYOR

oruh EDAŞ Müdürü, İl Müdürleri, TESİŞ Sendikası Yöneticileri, TEDAŞ Çoruh
Koordinatörlüğü çalışanları, Çoruh EDAŞ İlçe
Şefleri ve çalışanları aileleri ile birlikte iftar yemeğine
katılım gösterdi. 430 kişinin katıldığı iftar yemeğinde
Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü, çalışanlar ve misafirler ile
yakından ilgilenerek teşekkürlerini iletti.

Akçaabat ilçesindeki Adnan Menderes
Caddesi ve İstiklal Caddesi üzerinde
bulunan havai hatlı alçak gerilim ve
yüksek gerilim şebekeleri yeraltı şebekesi
olarak yeniden tesis edilmeye başlandı.

ÇAĞRI MERKEZI 186’YA TEKNOLOJİK YATIRIM
Kaliteli hizmet için teknolojinin tüm imkanlarından maksimum
düzeyde fayda sağlamayı ilke edinen Çoruh EDAŞ, çağrı merkezi
186’ya yönelik olarak teknolojik yatırım yapmaya devam ediyor.

Ç

oruh EDAŞ bünyesinde 7/24
kesintisiz hizmet veren 186 Arıza
İhbar ve Çözüm Merkezi tüketici
taleplerini kayıt altına alarak en kısa süre
içerisinde sonuçlandırıyor. Tüketiciler;
Arıza Bakım- Onarım, Aydınlatma, Enerji
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Açma ve Kesme, Yatırım Çalışmaları, Enerji
Müsaadesi, Sayaç Okuma ve Değiştirme,
Kayıp Kaçak Mücadelesi gibi konuların yanı
sıra tüm talep, öneri ve şikayetlerini 7/24
kesintisiz hizmet veren 186 Arıza İhbar ve
Çözüm Merkezi’ne iletebiliyor.

Y

atırım çalışmaları ile ilgili bilgiler ileten Çoruh
EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın şunları
söyledi: “Trafo merkezi ile dağıtım merkezi
arasında tesis edilen çift devre yüksek gerilim yeraltı
tesisi ile toplamda 60 mVA’lık kapasite ilave edildi.
Proje kapsamında şehir şebekesine bir devre ring
tesisi de çekilerek teknik kalite ve tedarik sürekliliğine
yönelik çalışmalar tamamlanırken bölge için önemli
bir sanayi ve ticaret alanı olan Vakfıkebir Organize
Sanayi Bölgesi’ne gerekli kapasite de sağlandı. Yapılan
çalışma ile Vakfıkebir, Tonya, Beşikdüzü ve Şalpazarı
ilçelerini kapsayan yüksek gerilim kapasite sorunları
ortadan kaldırıldı.”
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KAÇKAR DAĞLARI’NIN CENNETE AÇILAN KAPISI:

AYDER YAYLASI

Dört bir tarafı cennet olan ülkemizin her bir köşesi farklı bir güzelliğe açılıyor. İçlerinden biri
var ki, popülerliği sadece yurt içinde değil, yurt dışında da oldukça yaygın. Kaçkar Dağları’nın
zirvesine sakladığı gizli cennet Ayder Yaylası, unutulmayacak bir deneyim sunuyor.
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Yol ilerlediğinde 23 metreden akan heybetli Gelintülü
Şelalesi karşımıza çıkıyor. Süzüle süzüle akan şelaleyi
izlemek oldukça keyifli. Yol ilerledikçe tesisler ve evler
seyrekleşiyor ve orman artmaya başlıyor. Ağaçların
etkisiyle daha da serinleyen havanın sahip olduğu
oksijeni adeta teninizde hissediyorsunuz. Yukarı doğru
devam eden yol Kavrun Yaylası’nda son buluyor.
Ayder gezisi sırasında farklı bir aktivite ile uğraşmak
isterseniz rafting bir tercih olabilir. Çamlıhemşin
ile Ardeşen arasında yer alan çok sayıda rafting
yapabileceğiniz işletme bulunuyor. İyi bir ekiple Fırtına
Deresi üzerinde rafting yapabilirsiniz.
Tulum Yerel Çalgı Olarak Kabul Ediliyor
Bir mıknatıs edasıyla tüm Karadenizlileri etrafında
toplayan tulum, yörenin yerel çalgısı olarak kabul
ediliyor. Ayder Yaylası gezisi boyunca kulağınızda
sürekli bir tulum sesi çınlayacak. Görünürde kolay bir
çalgı aleti gibi duran tulumu çalmak için tecrübe ve bilgi
gerekiyor.
Kaplıca Hem Keyif Hem Sağlık Sunuyor
Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan kaplıcalar 1987
yılında turizm merkezi olan hizmet vermeye başladı.
Kaplıcadaki yerin 260 metre altından yeryüzüne çıkan
suyun sıcaklığı 55°C. Birçok turist şifa amacıyla bu
kaplıcalara geliyor. Romatizma hastalıkları, kireçlenme
başta olmak üzere kadın, cilt ve iç hastalıklarına iyi
geldiği söyleniyor.

S

on yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafın dan
en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor
Ayder Yaylası. Kendine has doğası, kaplıcaları
ve kritik lokasyonuna bir de kolay ulaşılabilirliği
eklenince hızla büyüyen bir turizm merkezi oldu. Rize’nin
Çamlıhemşin ilçesine 19 km uzaklıkta bulunan Ayder
Yaylası rakım olarak 1350 metre yükseklikte yer alıyor.
Çevresinde yer alan ladin ve kayın ormanları Ayder’e
bambaşka bir hava katıyor. Etrafındaki ahşap evler

yaylanın estetik düzenini koruyor. Turistlik bir alan
haline gelmiş olsa da, sahip olduğu dokusundan
hiçbir şey kaybetmiyor.
Sisin Büyüsü Mistik Bir Ambiyans Yaratıyor
Ayder Yaylası’nın en güzel zamanlarından
biri sis indiği zaman. Dağlardan inen sis etrafı
kapladıkça mistik bir atmosfer oluşuyor.
Özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsanız bu anı
yakaladığınızda unutamayacağınız kareler ile anı
ölümsüzleştireceksiniz.

Ayder
Yaylası’nda
dağlardan
inen sis etrafı
kapladıkça
mistik bir
atmosfer
oluşuyor.
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Ayder’in Kapısı Aralanıyor
Kaplıcalarda başlayan gezi keyfi yukarı doğru
sürüyor. Yukarı doğru çıkarken tek katlı ahşap
evler size eşlik ediyor. Evlerin yanı sıra yol boyunca
hediyelik eşya veya bal satan dükkanlar, tereyağında
yapılmış nefis mıhlama yiyebileceğiniz, demli bir
Karadeniz çayı içebileceğiniz aile işletmesi küçük
restoranlar sıralanıyor. Tüm bu tesisleri genelde yerel
halk yani Hemşinliler işletiyor.

İster Pansiyon, İster Çadır
Ayder Yaylası’na çıkmışken orada konaklamayı
düşünüyorsanız bu konuda size yardımcı olacak
çok sayıda pansiyon mevcut. Bunlardan birini
tercih edebileceğiniz gibi kamp alanlarında çadır
kurabilirsiniz.

Ayder
Yaylası’nda
fotoğraf çekmeyi
seviyorsanız
doğa size bütün
güzelliklerini
fazlasıyla
sunacaktır.
Size de bu
eşsiz anları
fotoğraflamak
kalacak.

Tatlarına Bakmadan Dönmeyin
Karadeniz Bölgesi’nde yapılan yemekleri Ayder
Yaylası civarında bulunan tüm restoranlarda
tadabilirsiniz. Ayder’de de Rize merkezindeki gibi
karalahana yemekleri sıkça yapılıyor. Karalahanadan
açık sarma, çohala, guli çorbası, helle çorbası, husli
çorbası, lahana dolması, lahana ezmesi, lahana
haşlaması, lahana rağtikosu, lahana sarması, lahana
yemeği, princili lahana, sarma, vurma lahana gibi
toplam 18 türlü yemek hazırlanıyor. Bunun yanı
sıra Karadeniz’e gidip mıhlama yemeden dönmek
olmaz. Mısır unu, tereyağ, koloti peyniriyle yapılan
mıhlamanın tadı damaklarda kalıyor.

ENERJİNİN SESİ
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#BIZ1İZ
BIZ BÜYÜK BIR AILEYIZ

Hizmet verdiği illere yaptığı yatırımlar ile fark yaratan Fırat ve Çoruh EDAŞ’ın, elde ettiği sürdürülebilir başarılarda
çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük payı bulunuyor. Büyük bir aile olarak yoluna devam eden Çoruh ve
Fırat EDAŞ çalışanları her şartta ve koşulda mükkemmel hizmet anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor.
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