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Biz
ELTEMTEK’iz.
Enerji hayatın her alanında, herkesin yaşamında. 
Onun değerini, ona yön verenler belirler.  

Enerji sektöründe sunduğu hizmetlerle Türkiye’nin önde gelen 

mühendislik, proje yönetimi ve danışmanlık şirketlerinden biri 

olmayı başaran ELTEMTEK, yüzde 47’lik kamu, yüzde 26’lık 

çok uluslu sermaye ve geri kalan yüzdelik payları özel enerji 

şirketlerinden oluşan ortaklık yapısına sahiptir.

Bu yapı ELTEMTEK’i sektörde farklı ve öncelikli bir konuma 

getirmektedir. Öyle ki ELTEMTEK, amacı kamu yararı ve ülke 

gelişimi olan bir kamu kuruluşunun ciddiyet ve güvenilirliğine, 

yarım yüzyıla yakın geçmişiyle uluslararası başarılara sahip 

yabancı bir şirketin evrensel tecrübe ve hedeflerine, özel 

sektörün atılımcı ruhuna, çevik ve müşteri odaklı yapısına 

sahiptir. 

Sürdürülebilir başarı ve stratejiler için öncü ve tek olmanın 

gücüne inanan ELTEMTEK, deneyim, kalite ve yenilikçi bakış 

açısıyla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 
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Misyon & Vizyon
Gelecekteki başarılar, köklü bir geçmişin izlerini taşır.

Liderlik hedefi, bu bilince sahip olmaktan geçer.

Vizyon
Enerji sektöründe dünyanın önde gelen 

mühendislik şirketi olmak.

Misyon
Deneyimli ve bilgi birikimli insan kaynağı yetiştirerek, 

enerji sektöründe teknoloji ve bilişime dayalı özgün 

mühendislik uygulamaları ile kaliteli hizmet sunmak.
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Kurumsal İlkeler
Kurumsal ilkeler, şirketin ulaşmak istediği hedeflerin yakalanabilmesi için yönlendirici 

olan temel değerlerdir. Şirketin kurumsal ilkeleri:

M Ü Ş T E R I 
M E M N U N I Y E T I N I 
E N  Ü S T  D Ü Z E Y D E 
T U T M A K

Ç E V R E C I L I K

G Ü V E N I L I R L I K
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G E L I Ş I M C I L I K

Ş E F F A F L I K

K U R U M S A L L I K



10

Yönetim Politikası
Memnun müşteriler, ticari başarı getiren stratejiler, mükemmelliğe odaklanma 
ve hepsinden önemlisi birbirine güçlü bağlarla bağlı deneyim zinciri.
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Türkiye enerji tarihindeki, yarım yüzyılı aşkın tecrübemizle elektrik santralleri, 
trafo merkezleri ve iletim hatları konusunda en verimli projeleri hayata geçirmeyi,

Enerji sektörüne dair üretim, iletim ve dağıtım hizmetlerine ait mühendislik 
hizmetlerinin ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamayı,

Yaşanabilir, sürdürebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek 
bir çevrenin sağlanması, kirliliğin önlenmesi ve yaşadığımız çevrenin en iyi 
şekilde korunması inancı ve bilinci ile;

Sıfır atık bilinci ile çevre boyutlarının yarattığı etkileri kontrol altına almayı, 
azaltmayı ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Atıklarımızı kaynağında yok edecek yöntemler oluşturmayı, geri kazanım veya 
tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,

Faaliyetlerini; sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, Kalite Yönetim 
Sistemi Standardı, Çevre Yönetim Sistemi Standardı, Iş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi Standardı ve Uygunluk Değerlendirmesi-Çeşitli Tiplerdeki 
Muayene Kuruluşlarının Işletimi standardı şartlarına, yasal ve yerel şartlara ve 
diğer uygulanabilir şartlara uyarak yürütmeyi,

Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst 
seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Takım olma ruhunun ve ekip çalışmasının gücünün farkında olarak, şirketimizin 
amaç ve hedeflerine ulaşmasını, çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu 
doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,

Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada 
sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,

Yaralanma ve meslek hastalıklarına sebebiyet veren riskleri önlemeyi ve sıfır 
ölümlü kaza ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmeyi,

ELTEMTEK olarak bu politikanın tüm çalışanlarımıza iletileceğini ve 
anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.

Şerif OKLUOĞLU
GENEL MÜDÜR
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Tarafsızlık Beyannamesi

Ortaklık Yapısı

ELTEMTEK, verilecek tüm muayene hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında 
yer alan ilgili diğer tüm standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, muayene faaliyetlerinin tüm 
sorumluluğu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder.

Muayene çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerinin, yasal 
otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini,

ELTEMTEK Muayene Sistemi yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve 
etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye 
atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini,

Muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını,

Muayene prosedürlerinin, ELTEMTEK dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale 
edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının 
ELTEMTEK sorumluluğu altında olduğunu,

Müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını,

Ulusal Adres Veri Tabanından alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağını ve bakanlık veri tabanına uyumun 
sağlanacağını,

Personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini,

Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını 
yapan durumunda olmadığını ve bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen C Tipi Muayene 
Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan ELTEMTEK bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt eder.

ELTEMTEK’in ortaklık yapısı, bizi sektörde ayırt edilir ve güvenilir kılan en önemli parametrelerden biridir. Isimleri, 

başarının birer markası haline gelmiş ulusal ve uluslararası kurumların hissedarlığıyla kurulan ve varlığını devam ettiren 

ELTEMTEK, bu yönüyle istikrarlı ve küresel bir duruş sergilemektedir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

Türkiye Elektrik Iletim A.Ş. (TEIAŞ)   %47
Grid Solutions Enerji Endüstri A.Ş.   %26 

TT. Ventures Proje Geliştirme A.Ş.   %11
Kepez Elektrik T.A.Ş.    %11
MITAŞ Enerji ve Madeni Inşaat Işleri T.A.Ş.  %5
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Hizmetler
Herkesin gittiği yolda, herkesten farklı köklü bir geçmiş. 
İşte bu enerjiye bırakılan iz.
Çünkü biz ELTEMTEK’iz.

AR-GE VE PROJE DESTEK OFİSİ

ELTEMTEK, AR-GE departmanında sahip olunan bilginin yeni uygulamalar 

ve farklı bakış açılarıyla şekillenmesi hedeflenmektedir. Özellikle gelişim odağı 

ön planda tutularak gelecek adına önemli ve faydalı projeler geliştirmek 

amaçlanmıştır. AR-GE ile sektörün global ölçekteki temsilcisi ELTEMTEK’i ve 

ülkemizi bir adım daha öne çıkarmak için inovasyonun gücünden beslenmektedir.

• Yüksek Gerilim Yüksek Güç Laboratuvarı için Fizibilite, Temel Tasarım, Detay  

Tasarım ve Ekipman Şartnamesi Hazırlanması

• Enerji Verimliliği Ölçümü, Izleme, Analizi ve Kontrölü

• Enerji Depolama Sistemleri için Fizibilite, Boyutlandırma, Sistem Etki Analizi, 

Şartname Hazırlama, Devreye Alma Çalışmaları

• Risk Tabanlı Yatırım Önceliklendirme Çalışmaları

• Yenilenebilir ve Konvansiyonel Elektrik Üretim Tesisleri için Generatör, Ikaz, 

PSS, Türbin ve Hız Regülatörü Dinamik Modelleme

• Iletim Sistemi Tarifelerinin Hesaplanması için Algoritma ve Yazılım Geliştirme

• Varlık Yönetimi

• Iletim ve Dağıtım Şebekelerinde Detay Analiz Çalışmaları (Frekans Kontrolü, 

Gerilim Kontrolü, Güç Kalitesi, Talep Tahmini, Koruma Sistemleri)

• Müşteri Bazlı Yazılım Geliştirme 

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Yeni Teknolojilerin Entegrasyonu
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Yatırım Maliyetine Dayalı Fiyatlandırma

EPDK tarafından belirlenen gelir tavanına göre sistem kullanım ve 

işletim tarifelerini trafo merkezi, bölge ve kullanıcı bazında otomatik 

olarak hesaplayan yazılımdır.

Öne çıkan özellikleri:

• 3 adet farklı tarife hesaplama yöntemi,

• Hızlı optimizasyon algoritması,

• Ayarlanabilir bölgesel tarife oluşturma modülü,

• Coğrafi Haritalar ile entegre,

• Kolay kullanım,

• Geliştirilmiş görsel raporlama.

Yatırım İşletme Belirleme Programı

Sınırlı kaynaklar ile sınırsız taleplerin en optimum şekilde 

karşılanmasını sağlayan Yatırım Işletme Belirleme Programı 

ELTEMTEK tarafından geliştirilmiştir.

Öne çıkan özellikleri:

• Şebeke modelleri ile entegre,

• Kolay anlaşılır parametrik modeller,

• Kolay tanımlanabilir kriterler,

• Yatırım sürecinin tüm adımlarını içerir,

• Farklı yazılımlar ile kolay entegrasyon,

• Geliştirilmiş görsel ara yüz ve raporlama özellikleri.

Risk Tabanlı Analiz Programı

Iletim ve dağıtım şebekelerinde bulunan ekipmanların kalan ömrünü, riskini 

ve arıza olasılığını hesaplayarak işletme bütçesinin en optimum şekilde 

kullanılmasını sağlayan varlık yönetim yazılımıdır.

Öne çıkan özellikleri:

• Şebeke analiz yazılımları ile kolay entegrasyon,

• CBS yazılımları ile kolay entegrasyon,

• Arıza olasılığını en doğru şekilde hesaplayan derin öğrenme algoritmaları,

• Ekipmanların kalan ömürlerini en doğru şekilde hesaplayan deneyime 

dayalı geliştirilmiştir algoritmalar,

• Geliştirilmiş görsel ara yüz ve raporlama özellikleri.

GELİŞTİRİLEN PROJELER
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TEDAŞ Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı Kompleksi Etüt Projesi

30 yıldır Türkiye’nin hayali olan Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı, tamamlandığı zaman 

dünyanın en kapsamlı elektromekanik test komplesi olması hedeflenmektedir.

• Fizibilite Çalışması

• Temel Tasarım ve Ihale Dokümanlarının Hazırlanması

• Detay Tasarım

• Entegrasyon
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

ELTEMTEK bilişim sektöründe müşterilerine uluslararası kalite standartlarında ileri 

teknolojiye dayalı, entegre, güvenilir, çevik ve katma değeri yüksek “Bilgi Teknolojileri” 

hizmetleri veren, alanlarında güçlü ve deneyimli çözüm ortakları bulunan; ihtiyaçlara uygun 

gerçek çözümler sunma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerleyen profesyonel bir birleşimin 

oluşumudur.

Deneyimli ve uzman kadromuz ile çözüm ortağı olduğumuz iş ortaklarımıza, yurt içi ve yurt 

dışında yüksek standartlarda katma değerli çözümler ve hizmetler sunmaktayız.

Gelişen teknolojileri yakından takip ederek “Sürekli Geliştirme” çalışmalarımız ile 

tekniklerimizi, çalışanlarımızı ve hizmetlerimizi geliştirmekteyiz.

ELTEMTEK kurumsal yönetim ilkeleri ve anlayışı ile yönetilmektedir. Temel hedefimiz, 

teknoloji ortağınız olarak sizi dinleyip, ihtiyaçlarınızı anlamaktır. Bilişim teknolojilerinin 

faydalarını şirketinizin kullanımına sunarak, sizlerin kendi uzmanlık alanlarınıza odaklanıp 

daha verimli, yenilikçi, farklı ve başarılı olabilmeniz ile birlikte rekabet ortamında rakiplerinize 

karşı avantaj sağlamaktır. Bunun için sizin adınıza tüm bilişim teknolojilerini yakından izliyor, 

sürekli kendini geliştiren dinamik uzman kadromuz ile firmanız için özelleştirilmiş çözüm ve 

hizmetleri en faydalı şekilde ve optimum fiyat/performans oranı ile kullanımınıza sunuyoruz.

ELTEMTEK geniş ürün ve servis çeşitliliği sunarak bilişim teknolojileri alanında çözüm 

sağlayıcınız olmayı hedeflemektedir. Müşterilerimiz, oldukça geniş bir alana yayılan çözüm 

ve hizmetlerimiz sayesinde, tüm bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek adresten sağlamanın 

konforunu yaşamaktadır. Sahip olduğumuz farklı uzmanlıklar ile müşterilerimize uçtan 

uca anahtar teslim projeler sunabilmekteyiz. Hedefimiz, bilgi teknolojileri sistemlerinizin 

kesintisiz ve verimli çalışmalarını sağlamaktır.

Nihai hedefimiz ise, paydaşlarımız ile kurduğumuz stratejik ve teknolojik iş ortaklıkları ile 

üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın gelecek trend ve teknolojilerinin yaratılmasında yer 

alıp tüm paydaşlarımızla birlikte bölgesel lider konumda olmaktır.

Bilgi Teknolojileri Alanındaki Hizmetlerimiz:

• Proje Yönetimi

• Uygulama Geliştirme

• Entegrasyon Projeleri

• Bilişim Güvenliği Sistemleri

• Veri Merkezi Hizmetleri

• Alt Yapı Hizmetleri

• Data Center Çözümleri

• Yerinde Bakım Hizmetleri
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DAĞITIM HİZMETLERİ

• Elektrik Güç Sistemlerinin Modellenmesi, Analizi ve Tasarımı

 » Statik Analizler: Yük akışı, kısıtlılık, kısa devre etütleri

 » Yarı Dinamik Analizler: Yük profilleri/ölçümleri kullanılarak yük akışı analizleri, 

şebeke teknik kayıp hesaplamaları

 » Röle Koordinasyon ve Ayar Çalışmaları

 » Mühendislik Geliştirme Eğitimleri
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• Üretim ve Tüketim Tesislerinin Teknik Fizibilite/Şebeke Etki/Güç Artırımı-Azaltımı Etütleri

• Elektrik Iletim ve Dağıtım Şebekeleri için Master Plan Hazırlanması

• CAPEX ve OPEX Hesaplanması, Verimlilik Çalışmaları

• Dağıtım Şebekeleri için Master Proje Hazırlanması

• Enerji Nakil Hattı (ENH) Uygulama Proje Hizmetleri

• Şehir Şebekesi Uygulama Proje Hizmetleri

• Bütçe Kısıtlamalı ve Fayda/Maliyet Bazlı Yatırım Önceliklendirme Çalışmaları

• Iletim ve Dağıtım Şebekelerinde Bölge Bazında Tüketim/Talep/Abone Sayısı Tahmini Yapılması ve Ekonometrik 

Model Oluşturulması
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İLETİM HİZMETLERİ

Enerji İletim Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri  

• Hat karakteristiği ve bağlantı noktası analizi

• Uygulamaya esas optimum güzergah seçimi ve analizi

• EIH güzergahı kurum görüşü temin ve oluru

• EIH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel)

• EIH Projelendirme (Pls-cadd yazılımı ile tevziat çalışması) 

• EIH Kamu Yararı Kararı (KYK) temini

• Tesise hazır dizayn paketi sunulması

• TEIAŞ şartnamesine uygun, ihaleye esas keşif hazırlanması

• TEIAŞ onaylı 3D direk tasarımı ve teknik analiz

Enerji Nakil Hatları Güzergah Ölçüm Çalışmaları

• ENH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel GPS)

İletim Tesislerinin Şeritvari Haritalama Çalışmaları

• Enerji Iletim Tesisleri (Mevcut Elektrik, Doğalgaz  Iletim Tesisleri vb.) 

Haritalama Çalışmaları (LIDAR/Yersel  GPS)

Müşavirlik Hizmetleri

• Proje Maliyet Analizi

• Iletim Hattı Tesis Ihale Dokümanlarının Hazırlanması

• Iş Programı Kontrolü, Takibi ve Işverene Raporlanması

• Yapılan Işin Şartnamelere Uygunluğunun Kontrolü ve Işverene Raporlanması
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Enerji Üretim Santralleri ve Endüstriyel Tesislere Sunulan Hizmetler

• Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

• Elektrik, Mekanik, Inşaat Uygulama Projelerinin Hazırlanması

• Üretim Performans Değerlendirilmesi

• Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

• Proje ve Hesaplarının Yapılması

• EPDK Lisans Danışmanlığı

• ETKB “Ön Proje” ve “Kati Proje” Hazırlanması

• Saha Müşavirliği ve Işveren Mühendisliği

• Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması

• Şebeke Analizinin Yapılması

• Teknik Şartname Hazırlanması Hizmetleri

• Süreç Danışmanlık Hizmetleri

• Primer ve Sekonder Teçhizat Test ve Devreye Alma Hizmetleri

• Röle Koordinasyon ve Selektive Hesaplarının  Yapılması

• Topraklama ve Motor Testleri

• Enstrüman Test ve Kalibrasyon Hizmetleri

• Lisanssız Üretim Tesisleri Süreç Danışmanlığı

Üretim Tesislerinin Havadan Denetlenmesi ve Raporlanması Hizmetleri
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Trafo Merkezleri Mühendislik ve Proje Hizmetleri 

• Bağlantı Görüşü, Bağlantı Anlaşması, Sistem Kullanım Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri

• 380/154/36 kV Trafo Merkezi Primer Proje Hizmetleri

• 380/154/36 kV Trafo Merkezi Sekonder Proje Hizmetleri

• 380/154/36 kV Trafo Merkezi Inşaat Proje Hizmetleri

• 36 kV Otoprodüktör Proje Hizmetleri

• Trafo Merkezi Yer Seçimi Hizmetleri

• Saha Müşavirliği

• Kısa Devre, Röle Koordinasyon ve Yük Akışı Analiz Hesaplamaları

• Teknik ve Montaj Şartname Hizmetleri

• Teklife Esas Keşif Listelerinin Hazırlanması

• Spesifik Trafo Merkezi Dizaynı

• Trafo Merkezleri Yangın Danışmanlık Hizmetleri

İletim Tesislerinin Havadan Denetlenmesi ve Raporlanması Hizmetleri

• Iletim Tesislerinin Havadan Kontrolü ve Güzergah Analizi

• Iletim Tesislerinin Elektro-Optik Ekipmanlar Yardımıyla Arızalı veya Arıza Oluşabilecek Yerlerin 

Tespiti, Kayıt Edilmesi

• Ilgili Idarelerin Bildireceği Formata ve Periyotlara Uygun Raporlanması

• Varlık Yönetimine Esas Operasyonel Yönetim Sistemlerine Arıza Kayıtlarının Girilmesi

Trafo Merkezleri İşletme, Bakım ve Raporlama Hizmetleri 

• Şalt Sahası Test ve Devreye Alma Süpervizörlük Hizmetleri
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HARİTA VE ÇEVRE HİZMETLERİ 
Harita Hizmetleri

Harita Hizmetleri 

• Enerji Iletim ve Nakil Hatları Kamulaştırma Projeleri

• Kamu ve Özel Şirket Yatırım Projeleri Kamulaştırma Hizmetleri

• Fotogrametrik Yöntem (IHA) Ile Halihazır Harita Üretimi

• Şeritvari Harita Yapımı

• Yersel Fotogrametri Ile 3 Boyutlu Modelleme

• Inşaat ve Maden Sahalarında Harita Faaliyetleri

Enerji İletim ve Nakil Hatları Kamulaştırma Projeleri,

Kamu ve Özel Şirket Yatırım Projeleri Kamulaştırma Hizmetleri 

Kamu hizmetlerinin ifası ve kamu yararının gerektirdiği hallerde gerekli tesislerin kurulabilmesi 

amacıyla ihtiyaç duyulan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 

kamulaştırılmasındaki; kamulaştırma planlarının, orman izin dosyalarının ve imar planı tadilatlarının 

hazırlanması süreçleri yürütülmektedir.

Fotogrametrik Yöntem (İHA) ile Halihazır Harita Üretimi   

Özellikle fotogrametrik çalışmalarda önemli bir platform olarak kullanılan insansız hava araçları hız, 

zaman ve maliyet avantajlarıyla geleneksel yöntemlere alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. IHA ile 

yapılan çalışmalarda; zamansal ve mekânsal çözünürlüğü yüksek ortofoto ve halihazır harita üretimi 

hizmetidir.

Şeritvari Harita Yapımı 

Yol, kanal, tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yersel ve havasal ölçüm teknikleri 

ile proje ekseninde şeritvari harita üretimidir.

Yersel Fotogrametri ile 3 Boyutlu Modelleme

Kalibrasyon değerleri bilinen fotoğraf makineleri ve jeodezik ölçme aletlerinin kullanılmasıyla elde 

edilen veriler fotogrametrik değerleme yazılımları ile işlenerek proje üretimi faaliyetleridir.

İnşaat ve Maden Sahalarında Harita Faaliyetleri 

Maden ve taş ocakları, karayolu, demiryolu ve tüm inşaat projeleri için gerekli olan hacim hesapları, 

halihazır harita ve deformasyon ölçümleridir.
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Çevre Hizmetleri

Çevresel Etki Değerlendirme Hizmetleri 

Yatırımı planlanan projelerin sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan 

etkisinin bulunup bulunmadığı, olabilecek etkilerin minimuma 

indirilmesi adına; çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanması 

süreci yürütülmektedir. Bu kapsamda ÇED sürecinin yönetilmesi 

adına; ELTEMTEK olarak 17 yeterlilik numarası ile alınan ÇED 

yeterlilik belgesi mevcuttur.  15 yıllık tecrübeyle çevresel etki 

değerlendirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu süreç içerisinde 

özellikle enerji sektörü olmak üzere 100’e yakın projenin çevresel etki 

değerlendirme çalışmaları tamamlanmış ve ÇED kararları alınmıştır. 

ÇED İzleme ve Raporlandırılması

ÇED Olumlu kararı verilen projelerin uygulama aşamalarının belirli periyotlarda 

izlenmesi ve raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması zorunludur. 

ÇED izleme çalışmalarının yürütülmesi şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Izleme 

çalışmaları uzman ekiplerce gerçekleştirilmektedir. 
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Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması  

Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projeleri ile ilgili olarak yürütülen çevresel etki 

değerlendirme sürecinin yanı sıra, söz konusu faaliyetin yakın çevresinde oluşacak sosyal etkileri 

değerlendirmek adına sosyal etki değerlendirme raporu hazırlanması işidir.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Türk çevre mevzuatı kapsamında işletmelerin yükümlülüklerinin doğru, eksiksiz ve zamanında yerine 

getirilebilmesi adına çevre danışmanlık hizmetleridir. Projelerin veya faaliyetlerin çevreye olan etkilerinin 

anlık ve proje bazlı izlenerek üçüncü taraf denetim hizmeti sunar.

Sıfır Atık Danışmanlığı

Ülkemiz tarafından 2018 yılında temelleri atılan ve hızlı bir şekilde entegrasyon çalışmalarının 

yürütüldüğü sıfır atık projesine dair proje uygulama esaslarının yerine getirilebilmesi ve sıfır atık yönetim 

sisteminin kurulması adına danışmanlık hizmetidir.
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Çevre ve Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması   

Atıkların doğru bir şekilde yönetilebilmesi adına öncelikle atık yönetim planının işletmeye uygun bir 

şekilde hazırlanması gerekmektedir. Atık yönetim planlarının özgün bir şekilde hazırlanması atık bertaraf 

maliyetlerini düşürmektedir. Uzman personel ve iş tecrübesiyle en doğru atık yönetimi için çözüm 

ortağıdır.

Orman Rehabilitasyon Planları Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri

Doğaya yeniden kazandırma projelerinin hazırlanma süreçleridir.

Gürültü ve Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi    

Hava kalitesi dağılım modelleme çalışmalarında uluslararası kabul görmüş AERMOD 

programı ile proje hazırlanmasıdır.
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Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı 

• Iş Analizi Çalışmaları

• Norm Kadro ve Etkin Iş Gücü Planlanması

• Süreç Analizleri ve Iyileştirilmesi

• Stratejik Plan Çalışmaları

• Performans Sistemi Çalışmaları

• Kurumsal Risk Analizi Çalışmaları

• Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Çalışmaları

• Inovasyon Yönetim Sistemi Çalışmaları

Araştırma Çalışmaları 

• Çalışan Memnuniyeti Araştırması

• Paydaş Memnuniyeti Araştırması

• Müşteri Memnuniyeti Araştırması

• Kurumsal Itibar Yönetimi Araştırması

• Hizmet Değerlendirme Araştırması

ELTEMTEK, enerji alanındaki yetkinliğini, misyonu ölçüsünde danışmanlık hizmeti sunarak hayata geçirmiştir. 
ELTEMTEK, değişen dünyanın ve teknolojilerin en doğru şekilde kullanılmasını sağlar, uzman ve deneyimli kadroların da 
katılımıyla şirketler için enerji danışmanlığı çözümleri sunar. 
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Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

• Insan Kaynakları Yönetim Sistemi Kurulumu

• Satınalma ve Tedarik Yönetim Sistemi Kurulumu

• Eğitim Yönetim Sistemi Kurulumu

• Müşteri Ilişkileri Yönetim Sistemi Kurulumu

• Kurumsal Marka ve Imaj Yönetimi Sistemi Kurulumu

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 45001:2018 Iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 55000:2014 Varlık Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 22301:2014 Iş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kurulumu

• ISO 18295:2017 Müşteri Iletişim Merkezleri Yönetim Sistemi Kurulumu 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

Enerji sektöründeki kurum ve kuruluşlarda, işletme körlüğünün neden olabileceği kazaların önüne geçmek adına, 

alanında tecrübeli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis ekipler tarafından “Üçüncü Göz İş Güvenliği 

Denetimleri” gerçekleştirilmektedir.

ELTEMTEK tarafından geliştirilen “İş Güvenliği Denetim Yazılımı” ile, denetim verileri mobil cihaz aracılığı ile sisteme 

işlenmekte, fotoğraflı/videolu ve istatistiki verileri içeren denetim raporları yönetim paneline aktarılmakta, istenilen 

istatistiki analizler oluşturularak hızlı şekilde raporlanabilmektedir. Bu yazılım sayesinde denetim verileri ve raporları, 

yetkilendirilen yöneticiler tarafından anlık olarak takip edilebilmektedir.

“Yangın Danışmanlığı” hizmeti ile enerji sektöründeki kurum ve kuruluşlara ait yerleşkelerde tesis edilmiş olan 

yangından korunma ve söndürme sistemlerinin, uluslararası standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve iyileştirme 

raporlarının oluşturulması sağlanmaktadır.
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Eğitim Hizmetleri

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumların yol haritasını belirlemek ve bu yolda bir bütün olarak
sistematik ilerlemeleri için verilen eğitimlerdir.

• Stratejik Düşünce Hedefleri Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Kaynak Planlama
• Sistem Yaklaşımı ve Geliştirme
• Kurumsal Işletme Yönetimi
• Kurumsal Risk Yönetimi
• Kriz Yönetimi
• Bütünsel Kalite Yönetimi
• Kurumsal Aidiyet
• Performans Yönetimi
• Kariyer Yönetimi
• Müşteri Ilişkileri Yönetimi (CRM)
• Endüstri 4.0
• Tedarik Yönetimi
• Satınalma Yönetimi
• Pazarlama Stratejisi
• Iş Yükü ve Norm Kadro
• Inovasyon 
• Kalite Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri 

Bireyin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak, eksik olduğu alanları tamamlamak ve yeni bir bakış açısı 
kazandırmak için kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir.

• Sonuç Odaklı Yaşam ve Zaman Yönetimi
• Farkındalık ve Motivasyon
• Iş Hayatında Stres Yönetimi
• Problem Çözme Teknikleri
• Etkili Iletişim Teknikleri
• Vizyoner Liderlik
• Etkileyici Sunum Teknikleri
• Iş Hayatında Beden Dili Kullanma
• Iş Hayatı ve Imaj Yönetimi
• Protokol ve Görgü Kuralları
• Iletişim
• Yönetici Geliştirme
• Eğiticinin Eğitimi
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ELTEMTEK, enerji alanındaki tüm gelişmelerin öncüsü olarak, bu alanda nitelikli kişiler 
yetişmesini sağlarken, kurumlara da gerek mühendislik gerekse güvenlik alanlarında 
eğitimler sunar. 
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Teknik Eğitimler

Enerji alanındaki ihtiyaç ve talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan teknik eğitimler verilmektedir.

• Mühendislik Eğitimleri

• ISG Eğitimleri

• Mevzuat Eğitimleri

• Enerji Hukuku Eğitimleri

• Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Eğitimleri

• Bilgi Teknolojileri Eğitimleri
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Vizyon Projelerimiz

Türkiye’deki tüm elektrik iletim şebekesine ait hat, envanter (Direk, Izolatör, Travers vb.) ve trafo merkezlerinin hava 

araçları (Drone, IHA, Gyrocopter, Helikopter vb.) yardımı ile görüntü ve videolarının alınmasını; ilgili görüntü ve videoların 

yapay zeka desteği ile yorumlanarak mevcut veya olası arızaların tespitinin yapılıp; Iletim Sistemi Şirketi entegrasyonu 

üzerinden eş zamanlı olarak ilgili operasyonel birimlere bildirilmesini sağlamaktadır.

HABSIS, potansiyel arızaların önceden tespiti ile kritik noktalardaki bakımların anında yapılmasını ve böylece elektrik 

hatlarındaki kesintilerin minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede vatandaşların ve devletin elektrik kesintilerinden 

kaynaklı maddi ve/veya manevi zararlarının minimize edilmesi garanti edilmektedir.

HABSIS, hava araçlarından alınan yüksek çözünürlüklü (HD) resim ve videoları GPS bilgilerine göre elektrik şebeke 

bileşenleri bazında işleyip, ilgili bileşenlerdeki arızaların tespit edilmesi ile birlikte arızaya hızlı müdahale edilebilmesi 

adına eş zamanlı olarak Iletim Sistemi Şirketi entegrasyonu üzerinden raporlayarak, Iletim Sistemi Şirketi saha ekiplerine 

iş emri olarak intikal etmesini sağladığından dolayı sistemin geliştirilmesinde; Büyük Veri (Big Data), Resim Işleme 

(Image Processing), Veri Analizi (Data Analysis), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Yapay Zeka (Artificial 

Intelligence), Web Uygulamaları (Web Application) vb. teknoloji, yöntem ve kavramlardan faydalanılmaktadır. 

HABSİS (HAVADAN ARIZA BAKIM SİSTEMİ) YAZILIMI

A r ı z a  Te s p i t  Fo t o ğ r a f  İ ş l e m e  E k r a n ı
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OSOS (OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ)

OSOS, elektrik sayaçlarının belirlenen iletişim protokolleri üzerinden uzaktan okunmasını sağlayan bir sistemdir. 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ile elektrik şebekelerinde monofaz ve trifaz sayaçlarda endeks değerinin yanı 

sıra reaktif ve kapasitif güç tüketiminin ve kompanzasyonun takibi uzaktan yapılabilmektedir. ELTEMTEK olarak temel 

amacımız teknik kayıpların ve kaçak elektrik kullanımının anlık izlenebildiği, enerji tüketim değerlerinin izlendiği ve bu 

sayede gelecek tahmini yapılabildiği, uzaktan kesme açma işlemlerinin yapılabildiği, dağıtım şirketlerine düşük işletim 

maliyetli, arıza tespiti ve olası arızalar için merkezin erken uyarılması gibi birçok fayda unsurunu sağlamaktır. 

Sistemin geliştirilmesinde; Büyük Veri (Big Data), Iş Analizi (Business Analysis), Veri Analizi (Data Analysis), Makine 

Öğrenmesi (Machine Learning), Yapay Zeka (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things), Web Uygulamaları (Web 

Application) vb. teknoloji, yöntem ve kavramlardan faydalanılmaktadır.

O S O S  Ve r i  İ l e t i ş i m  Ş e m a s ı



SMART GRID (AKILLI ŞEBEKE)

Akıllı şebeke sistemi; üretim, iletim, dağıtım 

şebekeleri ile ev içi akıllı prizler ile sayesinde 

şebekenin bütününün uzaktan anlık olarak 

izlenmesi, analizlerin yapılması ve yönetilmesi işidir. 

Son kullanıcının da işe dahil edilmesi ile tüketim 

analizleri sağlıklı olarak yapılabilecek, verimlilik 

arttırılacaktır. 

Akıllı şebeke sistemi ile elektrik dağıtım şebekesinin 

bir yerinde oluşan herhangi bir problemde 

bölgesel olarak izole edilip oluşan probleme anında 

müdahale edilmesine imkân tanımakla beraber 

enerji üretim, iletim ve dağıtım sırasında oluşan 

kayıplara karşı kendini optimize etmesinin yanı 

sıra kaçak kullanımlara karşı tedbirler alınmasını da 

sağlamaktadır.

Sistemin geliştirilmesinde; Büyük Veri (Big 

Data), Iş Analizi (Business Analysis), Veri Analizi 

(Data Analysis), Makine Öğrenmesi (Machine 

Learning), Yapay Zeka (Artificial Intelligence), 

IoT (Internet of Things), Web Uygulamaları (Web 

Application) vb. teknoloji, yöntem ve kavramlardan 

faydalanılmaktadır.
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YÜK TEVZİ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

İLETİM SİSTEMİ MİLLİ SCADA/EMS

Yük Tevzi Operatörlerimizin iletim sisteminde yaşanabilecek her türlü arıza ve 

değişen sistem koşullarına en etkili şekilde adaptasyonu için YTES ELTEMTEK 

tarafından geliştirilmiştir.

Öne çıkan özellikleri:

• Iletim sistemi yük tevzi operatörleri için eğitim simülatörü,

• En gerçekçi iletim şebekesi modeline sahip,

• AGC fonksiyonu tanımlı,

• Bütün büyük santrallerin saha testleri ile doğrulanmış kontrolcü modelleri.

SCADA kontrol ve otomasyon dünyasında otomasyon mimarisinin en üst 

katmanını oluşturan ve operatörlere sistem kullanıcı ara yüzü sağlayan önemli 

bir yazılımdır. 

• Sistemin 7/24 gözetim altında tutulması

• Zaman ve işgücü tasarrufu

• Enerji takibi ile enerji tasarrufunun mümkün hale gelmesi

• Muhtemel arızaları en kısa sürede öğrenme ve anında müdahale etme şansı
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İş Ortaklarımız
İz bırakan teknik uzmanlık, profesyonellik ister. İş ortaklarımıza yarattığımız 

değer bilgi birikimini yönetme başarımızdır. 

Dünyaca tanınmış teknik uzmanlık, köklü yerel bilgi, profesyonellik ve projelerimize entegre 

edilmiş disiplinler gibi benzersiz bir kombinasyonla ürün ve hizmetler sunarak, ülkemizdeki yaşam 

kalitesini artırmak ELTEMTEK’in öncelikli hedeflerindendir. 

Bu sebeple biz; memnun müşteriler, iş ortakları yaratırız, ticari başarı 
veren uzun vadeli stratejiler geliştiririz, yenilik, gelişim ve profesyonel 

mükemmelliğe odaklanırız.
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