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Vizyonumuz
Our Visions
“Enerji sektörünün model şirketi olmak”
“Being the model company of energy industry”

Misyonumuz

Our Missions

Enerji Sektöründe; Ekip ruhunu oluşturmuş, Kayserigaz’lı olmanın
ayrıcalığını yaşayan çalışanlarımızla, İnsana, çevreye ve hukuka
saygılı davranarak,İleri teknolojiyi kullanıp ilklere imza atarak,Farklı
ve çözüm odaklı yaklaşımımızla, Kendimizi sürekli geliştirerek,
Müşterilerimizi memnun edici hizmetler sunmak
“In the energy industry, together with our employees who
have the team spirit and live the privilege of being a part of
Kayserigaz;Respecting the human, environment and law, Leading
the way by utilizing advanced technologies, Adopting distinctive
and solution-oriented approaches, continuously, improving
ourselves Providing our customers with satisfactory services.”

Değerlerimiz
Our Values

Başarma azmi ve sonuç odaklılık
Özgüvenli lider çalışanlar
Dürüstlük ve şeffaflık
Etkin iletişim
Sorumluluk alma
İnsana, çevreye ve hukuka saygı
İleri teknolojiyi kullanmak
Sosyal sorumluluk
Müşteri memnuniyeti

Determination to succeed and focusing on result
Leader employees having self-confidence
Honesty and transparency
Effective communication
Undertaking responsibility
Respect for human, environment and law
Using advance technology
Social responsibility
Customer satisfaction

Gururların

Yaşandığı 10 Yıl
Kayserigaz olarak 10 yıllık sürecimizde yapmış olduğumuz
faaliyetler, birçok kurum ve kuruluşça ödüllere ve övgülere layık
görüldü. Bu ödüller ve takdirler bizlere doğru yola olduğumuzu
ve övgüleri hak ettiğimizi göstermektedir. Çünkü bizler biliyoruz
ki esas olan başarmak değil, başarıyı hak etmektir.

A 10 Year That Lived

By Pride

The activities we accomplished as Kayserigaz during out
10 year have been deemed worthy of many awards and
praise by many cooparations and establishments. These
awards and praise have showed that we are on the right
way and we have deserved them. We also know that the
right thing iş not to achieve but to deserve success.

Kilometre Taşlarımız

2003

2004

2006

2007

2005
Türkiye’deki İlk Doğalgaz Dağıtım İhalesi (Kayseri)
Kayseri İli Doğalgaz Dağıtım Lisansı Alınması

Altın Kaynak Doğalgaz Altyapı Yatırımlarına
Başlanması

Şirket İsminin Kayserigaz Olarak Değiştirilmesi
Kayserigaz Yerleşkesine Taşınılması

Konutta İlk Doğalgazın Kullanılması
Kayseri Natural Gas Distribution
License Was Acquired
Kayseri Natural Gas Distribution Tender Organized

Altin Kaynak Natural Gas Infrastructure
Investments Started
First House Met With Natural
Gas

The Company Was Acquired By Calik Group
The Name Of The Company Was
Changed to Kayserigaz
Kayserigaz Moved To Its Campus

Sap I-SU Kullanımına Başlanması

Kayserigaz Maskotu “Dolgi” Doğuyor

200.000 Abone Sayısına Ulaşılması

Sap CRM Kullanımına Başlanılması
Kayserigaz Adı Tescillendi

5 Yıllık Yatırım Yükümlülüğünün Tamamlanması
39.9 % Of The Shares Were Transferred To Ewe Enerji A.G.
Sap I-SU System Was Commissioned
The Number Of Subscribers Reached To 200.000

The Character of “Dolgi” And the Story Book Was
Introduced
The Sap CRM System Was Commissioned
Trade Mark “Kayseri’gaz” Is Now Registered

5 Year Period Completed

2009
2008

Our Milestones

2011

2010
İş Zekası Projesi Uygulanmaya Başlandı
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi Alındı
Business Intelligence Project Applied
ISO 27001 Information Security Certificate
received

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri
Yönetimi Belgesi Alındı
8 Yıllık Tarife Dönemi Sonu
300.000 Abone Sayısına Ulaşılması
ISO 10002 Customer Complaints Management
Certificate was obtained
Enf of 8 year Tariff Period
The company reached 300.000 subscribers.

Gas & Power Türkiye Enerji Zirvesi Kayseri’de
Kayserigaz sponsorluğunda gerçekleştirildi.
EPDK tarafından doğalgaz dağıtım
şirketleri satış tarifesi belirlendi

2012

Gas &Power Energy Summit was held in
Kayseri with the sponsorhip of Kayserigaz
Retail tariff of natural gas distribution companies
was determined by EMRA.

Kilometre Taşlarımız

2013
OCAK

ŞUBAT

Kayseri doğalgaz kullanıcıları karbon monoksit
zehirlenmelerine karşı uyarıldı

• Kayserigaz 6. Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi
• Sosyal Sorumluluk Projelerinden dolayı Kayserigaz’a Tarım İl Müdürlüğünden
plaket verildi

JANUARY

FEBRUARY

Kayserigaz warned natural gas consumers against
carbon monoxide poisoning

• Kayserigaz 6th Management Review Meeting held in Antalya
• Kayserigaz received a plaque from Provincial Directorate of Agriculture,
due to Social Responsibility Projects it realized.

MAYIS
• ‘Bahara Merhaba Kampanyası’ ile tüm vatandaşlara kadife çiçeği
tohumu hediye edildi
• Kayserigaz’ın maskotu Dolgi, gerçekleştirilen Kayserigaz konferans
salonunda gerçekleştirilen tiyatrolarda 500 çocuk ile buluştu
• Kayserigaz ve Erciyes Üniversitesi öğrencileri daha temiz bir Kayseri
için birlikte çalıştılar.

MAY
• Kayserigaz presented marigold seed to all citizens within the
scope of “Hello to Spring” campaign
• The mascot of Kayserigaz, Dolgi met 500 children in theatre
held Kayserigaz Conference Hall
• Kayserigaz and students from Erciyes University cooperated for
a cleaner Kayseri

EYLÜL
•
•
•
•
•

Develi Altın Kaynak Töreni gerçekleştirildi.
Kayserigaz Scada Merkezi açıldı.
Kayserigaz 10. Yıl Anıtı törenle açıldı.
Kayserigaz kampüs alanı içinde Doğalgaz Eğitim Evi açıldı.
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Kayserigaz’ı ziyaret etti.

SEPTEMBER
•
•
•
•
•

Develi Golden Weld Ceremony was held
Scada Center was opened
Kayserigaz 10th Year Monument was opened with a ceremony
Natural Gas Education House was opened in Kayserigaz Campus
Germany Ambassador in Ankara visited Kayserigaz

HAZİRAN
• 47. Cumhurbaşkanlığı Binicilik Yarışı kupasına sponsor olundu
• Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Kayserigaz’a onur ödülü
• Kayserigaz ‘Altın Vana’ ödülüne layık görüldü
• Çevre dostu CNG’li araçların kullanımına başlandı
• Kayserigaz, 10. Yılı adına İç Tesisat firmalarıyla akşam yemeğinde bir
araya geldi.

JUNE
• Kayserigaz sponsored 47th Presidency Horse-Riding Race
• Kayserigaz received honor award from Directorate of Environment and
Urban Planning
• Kayserigaz deserved to receive “Golden Valve” award due to Dolgi Kids
Theatre organization
• Kayserigaz started using environment-friendly vehicles working with CNG
• Kayserigaz gathered with Internal Installment companies for the sake of
10th year

EKİM
• Akıllı Vezne kullanıma açıldı.

OCTOBER
• Smart cash-desks put into service

Our Milestones

MART

NİSAN

• Kayserigaz ‘Dostluk Kampanyası’
• Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlandı
• Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü, Erciyes’te kayak sevinci yaşadı
• Kayserigaz ‘Temiz Hava İstiyourum’ projesini gerçekleştirdi
• Erciyes’te gerçekleştirilen Engelliler arası kayak organizasyonuna
sponsor olundu.

• Kayserigaz yenilenen web sitesi ile internet kullanıcılarını
karşılamaya başladı
• Basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü kutlandı
• Kayserigaz ile PTT arasında protokol anlaşması imzalandı
• Yüzlerce minik yüreğin kahramanı Dolgi, 23 Nisan’da çocuklar ile
buluştu.

MARCH

APRIL

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kayserigaz initiated “Friendship Campaign” for its customers.
Kayserigaz celebrated International Women’s Day on March 8th
Kayserigaz Nature Sports Club enjoyed Skiing in Erciyes
Kayserigaz realized “I Want Clean Air” project
Kayserigaz sponsored Handicapped Skiing Race held in Erciyes

TEMMUZ
• Müşteri Hizmetleri yeni binasına taşınmıştır.
• Kayserigaz Geleneksel 6. Voleybol Turnuvası yapıldı.
• Kayserigaz Geleneksel 7. Piknik organizasyonu yapıldı.
• Kayserigaz Enerji Kimlik Belgesini aldı.
• “Tesisat Dönüşümünüz Sizden Tablet Bilgisayarınız Bizden”
Kampanyası gerçekleştirildi.

JULY
• Customer Services department moved to its new building
• Kayserigaz Traditional 6th Volleyball Tournament was held
• Kayserigaz Traditional 7th Picnic Organization was held
• Kayserigaz received Energy Identity Certificate
• Campaign named “You Convert Your Installment, We Present You
Tablet Computer” was held

Kayserigaz welcomed its users in its renewed web site
Kayserigaz celebrated press member’s Journalists Day
Kayserigaz executed a protocol with PTT
Dolgi, the hero of hundreds of tiny hearts met children on April 23rd

AĞUSTOS
• Web sitesi üzerinden abonelere “Canlı Destek” uygulaması
hizmetine başlandı
• Kayserigaz Geleneksel 7. İftar Organizasyonu yapıldı.
• Kayserigaz Sosyal Medya’da aktif kullanıma geçmiştir.

AUGUST
• Kayserigaz Customer Services initiated “Live Support”
application over their web site
• Kayserigaz Traditional 7th Iftar Organization was held.
• Kayserigaz started using social media on an active level

ARALIK
KASIM
• Kayserigaz Piri Reis Ödülü’ne layık görüldü.

NOVEMBER
• Kayserigaz deserved to receive Piri Reis Award

• Kayserigaz Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı
(KAYİF)’na katıldı.
• Kayserigaz Çalışanlarına Kaygan Zeminde ileri sürüş
teknikleri eğitimi verdi.

DECEMBER
• Participated in Human Resources and
Employment Fair (KAYİF)
• Kayserigaz provided advanced driving lessons
for its employees

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Message From Chairman Of Board Of Directors
Kayserigaz, uluslararası standartları hayata geçirerek, müşterilerimize en
iyi ve en kaliteli hizmeti veren, üstlendiği sorumluluklarını en iyi şekilde
gerçekleştiren şirketlerimiz 10. yılında başarısını tescilledi.
Kayserigaz has implemented international standards in activities and services
during these 10 years and has thereby become one of the companies offering
the best service to its customers in Turkey.
Sayın Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Sayın Müşteriler ve Sayın Çalışma Arkadaşlarım

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Customers and Dear Colleagues,

Kayserigaz ailesinin bir üyesi olarak, önceki yıllarda olduğu gibi
2013 yılında da Kayserigaz vizyon, misyon ve değerlerine uygun
olarak stratejik büyüme ve satış hedeflerinden mutlu olduğumu
memnuniyetle belirtmek istiyorum.

As a member of Kayserigaz family, I’m glad to say that I’m
pleased with the strategic growth and sales targets we achieved
in accordance with our vision, mission and values in the year 2013
as it was in the previous years.

Kayserigaz, 10 yıllık tarihsel serüveninde Türkiye doğalgaz dağıtım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan ve sektörünün yenilikçi ve öncü şirketlerinden biri oldu. Bununla da yetinmeyerek; 10 yıl boyunca gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetleri
ve hizmetlerinde Kayserigaz, uluslararası standartları hayata geçirerek, müşterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti veren, üstlendiği sorumluluklarını en iyi şekilde gerçekleştiren şirketlerimizden biri haline geldi.
Güvenilir, mükemmeliyetçi, değişime ve gelişime her zaman açık
olan Kayserigaz; değişen ve her geçen gün daha çok küreselleşen
dünyada, Türk enerji sektöründe etkin bir rol oynamayı başarabilmiştir. Kayserigaz, Kayseri’deki müşterilerine güvenilir bir hizmet
sağlamak ve sektörde gerçek bir lider olmak için mükemmel bir
konumda yer aldığının bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmektedir.
Bayanlar ve Baylar, 2013 yılında yine müşterilerimizi memnun etmek için birçok başarılı proje gerçekleştirdik ve önümüzdeki yeni
yılda da yine stratejik hedeflere doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Kayserigaz, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da Kayseri
toplumu için daha temiz, çevreci ve konforlu enerjinin simgesi
olmaya devam edecektir. EWE ve diğer hissedarlar adına, müşterilerimize verdikleri özverili ve güvenilir hizmetlerden, şirket
başarılarına yaptıkları katkılardan ve birbirleri arasındaki takım
ruhu ve işbirliğinden dolayı Kayserigaz ailesine teşekkür etmek
istiyorum.
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Saygılarımla,

Kayserigaz has made significant contributions to the development of the Turkish natural gas distribution industry and became
one of the most innovative and leading companies in its ten years
of existence. Kayserigaz has implemented international standards in activities and services during these ten years and has
thereby become one of the companies offering the best service
to its customers in Turkey.
In today’s globalized world Kayserigaz has to be and is always
open to change and development, striving for the highest reliability and perfect service. In these ambitions it enriches and is
enriched by the context of the EWE companies in Turkey and
abroad. It acts responsibly in the interest of its customers and in
the interest of the community of Kayseri with an important role
in the improvement of air quality...
Ladies and Gentlemen, in the year 2013, we once again performed many successful projects to please our customers and
we are going to continue to forge ahead with our strategic targets in this new year. Kayserigaz will proceed to be the symbol
of more clean, comfortable and environment friendly energy in
2014 as it was in 2013. On behalf of EWE and other partners, I
thank the Kayserigaz family members for offering our customers
dedicated and reliable services, for contributing to our company’s
achievements and for creating a team spirit and enviable cooperation among them.

Best Regards

Dr. Willem SCHOEBER

FAALiYET RAPORU

ANNUAL REPORT
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Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board of Directors

Genel Müdür Mesajı
Message From General Manager
Kayserigaz olarak başarı anlayışımız, hizmetimizin ulaştığı bütün
abonelerimize güvenli ve sürekli gaz arzını sağlamakla birlikte, onların
memnuniyet derecelerini de maksimum seviyede tutmaktır
As Kayserigaz, our concept of success is to supply safe and continuous gas
to our all subscribers in our service areas and keep their satisfaction at the
highest level.

Sayın Hanımefendiler ve Beyefendiler;

Dear Ladies and Gentlemen,

Hizmetimizin sınırlarına yeni değerler eklediğimiz, abonelerimizin
yüzlerindeki tebessümü bir kat daha büyüttüğümüz dolu dolu
bir yılı geride bıraktık. Arkamızda bıraktığımız bu yılın bizler için
ne kadar gurur verici ve başarılı bir yıl olduğundan bahsetmeden
önce Kayserigaz’ı bugünlerine taşıyan, değerleriyle Kayserigaz’ın
büyümesine katkı sağlayan başta Kayserili dostlarımıza ve Kayserigaz’ın işleyiş mekanizması olan vefalı Kayserigaz takımına
teşekkürlerimi sunuyorum.

We just passed a good year during when we added new values
to the limits of our service and made our subscribers smile more.
Before mentioning that the year we left behind was a year full
of pride and success, I’d like to thank especially the people of
Kayseri and Kayserigaz’s operation mechanism, loyal family of
Kayserigaz, who have brought Kayserigaz to these days and contributed to the growth of Kayserigaz with their values.

Kayserigaz olarak başarı anlayışımız, hizmetimizin ulaştığı bütün
abonelerimize güvenli ve sürekli gaz arzını sağlamakla birlikte,
onların memnuniyet derecelerini de maksimum seviyede tutmaktır. İki cümleden oluşan bu başarı sırrını söylemek bu kadar
kolay görünse de, bu başarı çıtasını yakalamanın o denli kolay
olmadığını belirtmeliyim.
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2003 yılında büyük heyecanlarla ve umutlarla başladığımız yolculuğumuz bugün büyük bir neşe ve sayısız başarılarla devam
ediyor. ‘Enerji sektörünün model şirketi olan Kayserigaz, geride
bıraktığı 10 yıllık süreç içerisinde büyük bir ivme kazanmış, sektörde kısa zamanda yıldızı parlayan şirketler arasında yer almıştır.

As Kayserigaz, our concept of success is to supply safe and continuous gas to our all subscribers in our service areas and keep
their satisfaction at the highest level. Expressing this secret of
our success may seem easy in two sentences, but I’d like to say
that it is not that easy to achieve such level of success.
The journey we started in 2003 with big excitement and hope
continues today with big joy and countless achievements. Starting its journey with its vision of “Being a model company in the
energy industry.”, Kayserigaz, thanks to its many innovations
and projects developed in Kayseri, in these last 10 years, it has
gained a big acceleration and become one of the leading lights of
the industry in such a short time.

ANNUAL REPORT

2013
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Kayserigaz yapılan yatırımların geleceğe salınan sağlam kökler olduğunu bilir.
Özverili çalışmamaızın yanında geçmiş yıllardaki yaptığımız büyük yatırımlar
Kayserigaz’ı 10. Yaşına başarıyla eriştirmiştir.
Kayserigaz’a göre başarı; üreten, kendini yenileyen ve durmadan
ilerleyendir. Adımlarımızı hep bu ilkeler doğrultusunda atar, sürekli
değişiklik arz eden sektörü yakından takip ederiz. Bu bağlamda,
2013 yılında toplam şebeke uzunluğumuzu 2.264.740 metreye
çıkarmış ve Kayseri sınırları içerisindeki servis kutumuzun sayısı
da 32.574’e ulaşmıştır. Daha somut bir ifadeyle, bugün Kayseri’nin
sahip olduğu doğalgaz şebekesinin uzunluğu, İzmir’den başlayarak Iğdır’a kadar uzanan ve ardından tekrar İzmir’ e ulaşabilecek
seviyedeki uzunluğa erişmiştir. Hizmetin aynı zamanda büyümek
olduğunu bilen Kayserigaz, sahip olduğu bu şebeke kapasitesi ile
de birçok haneyi doğalgaza kavuşturmuştur, geçtiğimiz yıllarda
lisans alanları içerisine İncesu ve Talas ilçelerini de dahil etmiştir.

To Kayserigaz, success is the one who produces, renews itself
and progresses for ever and ever. We always take our steps
in line with these principles and closely follow this industry
which demands continuous change. In this regard, in 2013, we
increased our total length of network to 2.264.740 meters and
number of service boxes to 32.574 within the boundaries of Kayseri. Concretely speaking, the length of natural gas network in
Kayseri is as long as the distance from İzmir to Iğdır and back to
İzmir again. Kayserigaz is aware that service means growth as
well, and thanks to its network capacity, it has supplied natural
gas to many houses and included İncesu and Talas districts in its
license regions.

Bizim için gelişmişlik sahip olduğumuz alt yapı kapasitemizin yanında çatımızın altına dâhil ettiğimiz abonelerle de doğru orantı
gösterir. Doğalgaza alternatif diğer yakıtlar varken, insanların
doğalgaz kullanımını sağlamak, Kayserigaz’ın başarı merdivenleri üzerinde ne kadar titiz çalıştığının bir göstergesidir. Bu göstergeye paralel olarak, 2013 yılında abonelik kapsamında toplam
351.175 BBS gaz kullanıcı sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yıllık
550 milyon m3’ün üzerinde Kayseri’nin gaz arzı olduğunu göz
önünde bulundurursak Kayserigaz’ın ulaşmış olduğu bu sayının
ne kadar önemli bir rakam olduğu daha iyi anlaşılabilir. Öyle ki,
Kayseri’nin havasının doğalgazla tanışmasının ardından 99µg/m³
SO² seviyesinde olan kükürt dioksitin, 2013 yılında 15µg/m³ SO²
seviyesine indiği gerçeği hepimizi mutlu etmektedir.

To us, development is directly proportional to our infrastructure
capacity and the number of subscribers we have. Despite other alternative fuels to the natural gas, Kayserigaz aims to make
people use natural gas and this indicates how careful we are in
climbing up the stairs of success. In parallel with this indicator,
we increased the number of our natural gas users to 351.175BBS
in 2013. Considering that Kayserigaz has a gas supply of 550 million square meters per year, we can see the importance of figure
achieved by Kayserigaz. In fact, after we introduced natural gas
in Kayseri, the level of sulfur dioxide which was 99µg/m³ SO² has
decreased to 15µg/m³ SO² in 2013, and this makes us all happy.
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Kayserigaz, yapılan yatırımların geleceğe salınan sağlam kökler
olduğunu bilir. Özverili çalışmamızın yanında geçmiş yıllardaki yaptığımız büyük yatırımlar Kayserigaz’ı 10. yaşına başarıyla
eriştirmiştir. Bugünkü başarılarımızı daha nice 10 yıllara taşımak
adına 2013 yılı içerisinde bünyemize entegre ettiğimiz Kayserigaz Scada Merkezi ve Doğalgaz Eğitim Evi’miz bugün ile yarını
bağladığımız köprülerden yalnızca ikisidir. Scada Merkezi sayesinde, doğalgaz şebekesi uzaktan kontrol edilebilme imkânına
kavuşurken, Kayserigaz da zamandan tasarruf sağlamıştır. Scada Merkezi, olası acil durumlarda uzaktan müdahale edebilme
imkânına sahip olmasının yanı sıra, mevcut ağı bir bütün olarak

Kayserigaz knows that the investments are the roots that are
taken for the future. Our devoted works and big investments in
previous years have brought Kayserigaz to its 10th year. In order
to continue our achievements for 10 more years, we integrated
Kayserigaz Scada Center and Natural Gas Training House in 2013
and they are only two of the bridges that we connect today and
past with each other. Thanks to the Scada Center which, we have
the opportunity to remotely control our natural gas network and
save time at Kayserigaz. The Scada Center offers remote intervention in potential emergencies and allows us to control the entire network as a whole. The Scada Center, the latest outcome of
developing energy technology, adds a new dimension to Kayser-

denetleyebilme özelliğini de birlikte getirir. Gelişen enerji teknolojisinin son ürünü olan Scada Merkezi, Kayserigaz’ın Ar-Ge çalışmalarına yeni bir boyut kazandırırken değerli Kayseri halkının
güvenliğini de maksimum seviyeye çıkarmıştır. Her fırsatta işinin
sadece doğalgaz dağıtmak olmadığını vurgulayan Kayserigaz,
bu kapsamda Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilen öncü bir faaliyete de imzasını atmıştır. Bilinçli yapılan her işin, kişiye azami
fayda sağlayacağına inanan Kayserigaz, Kayseri’de daha bilinçli
bir doğalgaz kullanıcı kitlesi oluşturmak adına, Türkiye’de ilk ve
tek olan Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evi’ni hayata geçirmiştir.
Güneş enerjisinden faydalanarak kendi enerjisini kendi üreten,
enerji tasarruflu cihazlarıyla dikkat çeken ve aynı zamanda Türk
aile yapısına göre dizayn edilen Doğalgaz Eğitim Evimiz, günde
onlarca Kayserili vatandaşımızın doğalgaz konusunda bilinçlenmesini sağlamaktadır.
Yenilikleri yakından takip eden Kayserigaz, dünyanın sahip olduğu son teknolojiden de istifade etmektedir. Kullanıcılarına
sunduğu hizmetin kalite ve güvenilirliğini artırmak adına, mevcut web sitesi üzerinde değişikliğe giden Kayserigaz, yenilenen
ara-yüzü ile internet kullanıcılarını karşılamaktadır. Kayserigaz
web sitesine entegre edilen ‘Canlı Destek’ birimi sayesinde de
istek ve taleplerini hiç zaman kaybetmeden yetkililere ulaştırma imkanına sahip olmaktadırlar. Diğer yandan, Kayserigaz’ın
Sosyal Medya da ki varlığı aracılığıyla da Kayserigaz haberlerini
anında öğrenebilen internet kullanıcıları, kampanya ve projeler
hakkında da duyurulara ulaşma fırsatına sahip olmaktadırlar.
Kayserigaz, yarının geleceğinin bugünün çocuklarında olduğunu
bilir ve bu bilinçle 2009 yılında lisansını tescillettiği Kayserigaz’ın
sevimli maskotu yeşil ejderha Dolgi ile çocuklara doğalgazı öğrettiği web sitesi hayata geçirilmiştir.
Yaşam şartlarının gün geçtikçe zor bir hal aldığı günümüzde,
Kayserigaz olarak görevlerimizden biri de vatandaşlarımızın doğalgaz ile olan süreçlerinde onlara kolaylıklar sunmaktır. Kimi
zaman bu doğalgaza ilk geçiş için kampanya düzenlemek olabilirken, kimi zaman belli bir süreyi doldurmuş vefalı abonelerimize
hediyeler sunma şeklinde de olabilir. Şekil ne olursa olsun, ama-

igaz’s research and development efforts, and increases the safety of Kayseri people to maximum. Kayserigaz, a company which
at every opportunity underlines that its job is not natural gas
distribution only, brings in something new in Turkey. Also, Kayserigaz, believing that every conscious work will bring maximum
benefit, established Kayserigaz Natural Gas Training House,
which is one and only in Turkey, in order to improve the awareness of natural gas users. Our Natural Gas Training House, which
generates its own energy from solar energy, stands out with its
energy-saving devices and has a design suitable for Turkish family structure, raises the awareness of many citizens of Kayseri in
terms of natural gas.
Kayserigaz closely follows the changes and uses the latest
technology in the world. In order to increase the quality and reliability of its service for the users, Kayserigaz also renewed its
website and now welcomes users with its updated interface.
Thanks to the ‘Live Support’ feature on the website, users can
immediately communicate their demands and requests to Kayserigaz. In addition to this, through its social media accounts, internet users can instantly get news from Kayserigaz and access
to announcements about campaigns and projects. Kayserigaz is
aware that the future is in the hands of today’s children, and with
this awareness, Kayserigaz introduced a website in the name of
Dolgi, Kayserigaz’s licensed cute green dragon mascot which
teaches children natural gas.
Today, living conditions are getting harder and harder every day,
and as Kayserigaz, one of our duties is to provide people with
convenience in terms of natural gas. This can be offering campaigns for new subscribers and presenting gifts for our loyal subscribers who are with us for a certain period of time. Regardless
of its format, our purpose is to create opportunities in favor of
the people of Kayseri. In this regard, we, for the first time in Turkey, developed our ‘Smart Teller’ service in 2013 and our subscribers now have the chance to pay their electricity, water and
natural gas bills from a single point by 7/24 without any queue.
In addition to this, the events we organize, such as tablet com-
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Kayserigaz knows that investments are strong roots for the future. Not
only our devoted works, but also our great investments that we did in the
past has had Kayserigaz arrive to its 10th year.

Yönetim/Management

Hissedarlarımız/Our Shareholders

Bir Bakışta 2013/Overview of 2013

Faaliyetler/Activities

Basından/Press

...our purpose is to create opportunities in favor of
the people of Kayseri.

cımız Kayseri halkının maksimum seviyede lehine olacağı durumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda, 2013 yılında Türkiye’de ilk olarak
gerçekleştirdiğimiz ‘Akıllı Vezne’ servisimiz ile aboneler tek bir
noktadan sıra beklemeden 7/24 elektrik, su ve doğalgaz faturalarını tahsil edebilme imkanına kavuşmuşlardır. Bununla birlikte,
yıl içinde gerçekleştirdiğimiz tablet bilgisayar – kahve ikramı gibi
kampanyalarımız Kayseri’yi ve Kayseri Halkını ne denli sevdiğimizin ve değer verdiğimizin bir göstergesidir. Kampanyalarımızın yanı sıra, işimizin doğalgaz iletmenin de ötesinde olduğunun
bilinciyle gerçekleştirdiğimiz sosyal duyarlılık aktivitelerimiz,
Kayserigaz’ın insana ve çevreye olan saygısının kanıtlayıcı bir
göstergesidir. Kayseri’den kazandıklarını yine Kayseri’ye yatıran
Kayserigaz, hayata geçirdiği Hatıra Ormanı, Erciyes Üniversitesi
Öğrencileri ile birlikte geçekleştirdiği Temiz Hava seminerleri projeleriyle insan hayatına verdiği önemi apaçık ortaya koyar. Böylece, ticari menfaatlerinin ötesinde duyarlılık ilkelerini ön planda
tutan Kayserigaz, sahip olduğu parlak marka imajını da güçlendirir.
80 yıllık bir tecrübeye sahip Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan ve Kayserigaz’ın ana hissedarı olan EWE
AG, saha ve teknik konulardaki bilgi birikimiyle geleceğimize
ayna tutarak, Kayserigaz’ın yarınlar için daha başarılı adımlar
atmasına katkı sağlamaktadır. Kayserigaz’ı bugünkü değerlerine
taşıyan başta saygıdeğer Kayseri halkına, Kayseri’nin güvenli ve
kesintisiz gaz arzı için çalışan özverili Kayserigaz ailesine sonsuz
teşekkürlerimi sunar, yeni başarılarla yeni bir faaliyet raporunda
görüşmeyi dilerim.

puter, on-the-house coffee, show how much attention and value
we attach to Kayseri and the people living in this city. Besides
our campaigns, we know that our job is beyond the transmission
of natural gas, and thus we develop social awareness activities.
Such activities prove Kayserigaz’s respect for people and environment. Kayserigaz invests what it receives from Kayseri into
Kayseri again and thus clearly establishes the value it gives to
the human life thanks to the seminars and projects, such as the
Memorial Forest, and Clean Air seminars organized in cooperation with the students of Erciyes University. By doing so, Kayserigaz prioritizes the principles of awareness and sensitivity over
its commercial interests and thus strengthens its existing shiny
brand image.
EWE AG, Germany’s one of the leading energy companies with
80 years of experience and main shareholder of Kayserigaz, reflects our future with their on-site and technical knowledge and
experience, and will contribute to more successful steps of Kayserigaz for tomorrows. I’d like to offer my thanks to the people of
Kayseri, who brought Kayserigaz to its existing values, and the
devoted Kayserigaz family, who works for safe and uninterrupted
gas supply in Kayserigaz. I hope to see you again in a new activity
report with new achievements.
Yours sincerely

Saygılarımla

...amacımız Kayseri halkının maksimum seviyede lehine olacağı
durumlar oluşturmaktır.

Hasan Yasir BORA
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Genel Müdür
From General Manager

Yönetim Kurulu Üyeleri
Members Of Board

Yönetim Kurulu Üyeleri
Members Of Board

Willem SCHOEBER

Frank QUANTE

Heiko Gerold FASTJE

Dr. Willem Schoeber Ağustos 2010’da EWE
AG’nin Yönetim Kurulu’na girdi ve Mayıs
2013’e kadar görev yaptı. Grubun Polonya ve
Türkiye’deki faaliyetlerinden ve özellikle konvansiyonel enerji üretimi ile ilgili olarak SWB
ile işbirliğinden sorumlu idi. Dr. Schoeber,
halen EWE Turkey Holding Yönetim Kurulu
Başkanlığını yürütmektedir. Dr. Schoeber’in
enerji sektöründeki deneyimi 30 yılı bulmaktadır. Diğer işlerin yanı sıra, Shell’in bazı
uluslararası projelerinde çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. EWE AG’nin Yönetim Kurulu’na katılmadan önce, iştirak şirket
SWB AG’nin CEO’su olarak görev yapmıştır.
1948 yılında Hollanda’da doğan Bay Schoeber’in Kimya Mühendisliği alanında Doktorası
vardır.

Ewe Turkey Holding A.Ş’de CEO pozisyonunda ve EWE AG’de Uluslararası Ticaret Bölümü Direktörü olarak görev almaktadır.

EWE Netz GmbH (EWE Şebeke Şirketi) Şebeke Yönetimi’nin başında olan Heiko Fastje
enerji, su ve telekomünikasyon şebekelerinin
planlanması ve geliştirilmesi ile ölçüm hizmetleri ve IT koordinasyonundan sorumludur.

Dr. Willem Schoeber is the Chairman of EWE
Turkey Holding’s Board of Directors. From
August 2010 to June 2013, he had been a
Board Member of EWE AG, whom he continues to advise concerning the business in
Turkey. Dr. Schoeber has over 30 years of experience in the energy sector. Among other
things, he worked in various administrative
positions on various international sites of
Shell. Before joining EWE AG’s Board of Directors, he was the CEO of the subsidiary
company, swb AG. Dr. Schoeber was born in
the Netherlands in 1948, and has a Ph.D. in
Chemical Engineering.

Frank Quante works as CEO in EWE Turkey
A.S. and the Director of International Trade
Department in EWE AG.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board of Directors

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman of BoD

Dr. Quante, Göttingen Üniversitesinde Hukuk ve Ulusal Ekonomi okumuştur. Prof. Dr.
Uwe Diederichsen’in yanında Hukuk alanında
doktora eğitimi almıştır. 2003 tarihinde Mali
Müşavirlik sınavını geçtikten sonra EWE
AG şirketinin hukuk bölümünde çalışmıştır.
Dr. Quante, 2007yılından 2011 yılına kadar
da BTC AG’de CFO olarak görevine devam
etmiştir. 2011 Şubat ayından beri EWE AG
Uluslararası Ticaret Bölümü Direktörü olarak
görev yapmaktadır. 2012 Nisan ayından beri
de EWE Turkey Holding A.Ş. şirketinin CEO’su
olarak görev yapmaktadır.

Dr. Quante studied Law and National Economy in Gottingen University, and received
doctorate education in law from Prof. Dr. Uwe
Diederichsen. In 2003 after passing certified
public accountant license examination, he
started working in the law department of
EWE AG. Dr. Quante kept working as CEO in
BTC AG between 2007-2011. As of 2011 February he has been working as the Director of
EWE AG International Trade Department.
And he has been working as the CEO of EWE
Turkey Holding A.S. since April 2012.

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors

Fastje, 2009 senesinden bu yana EWE Netz
GmbH şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2000 senesinde EWE AG
şirketine gelmeden önce Braunschweig’da
Makine Mühendisliği öğreniminin ardından
dokuz sene Wintershall AG şirketinde çalışmıştır. 2000 ve 2004 yılları arasında EWE’nin
Polonya’daki iştiraki MOW’da Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev yapmıştır. EWE Netz
Genel Müdürlüğü’ne atanmadan önce 2005
senesinden itibaren Gaz/Su Şebekeleri Departmanı’nı yönetmiştir.

Heiko Fastje directing EWE Netz GmbH
(EWE Network Company) is responsible for
the planning and development of energy,
water and telecommunication networks,
measurement services and IT coordination.
Fastje has been working as General Manager
in EWE Netz GmbH since 2009. Before coming to EWE AG, in 2000 he studied Mechanical Engineering in Braunschweig and worked
in Wintershall AG for nine years. He acted as
the President of Board of Directors of MOW,
an affiliate of EWE in Poland. He started
managing Gas/Water Networks Department
as of 2005 till he appointed as EWE Netz
General Manager.

Osman Saim DİNÇ

Kemalettin Cengiz TEKİNSOY

Bekir Sami ACAR

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

1959 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra,
1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981–1983 yılları arasında yedek
subay olarak askerlik görevini tamamladı.
Askerlik dönüşü 1,5 yıl özel sektörde şantiye şefi olarak çalışan Kemalettin TEKİNSOY,
1984 yılından beri Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmaktadır. TEKİNSOY evli
ve bir çocuk babasıdır.

1980 Konya doğumlu olan Bekir Sami Acar;
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 2002 yılında otomotiv sektöründe başlamıştır. 2004 yılında Bursagaz A.Ş.
bünyesine katılan Acar, sırasıyla Stratejik
Planlama Uzmanı, Strateji Geliştirme ve İş
Değerleme Sorumlusu ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında EWE Enerji A.Ş.’nin kurulmasında aktif
olarak görev alan Acar, şirketin ilk Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Acar
aynı zamanda EWE Turkey Holding üst yönetiminde Dr. Frank Quante ile birlikte EWE’nin
CEO’su olarak görev yapmaktadır. TOBB Doğal Gaz Meclisi Üyesi ve PETFORM Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Osman Saim Dinç, who obtained a professor
degree from Istanbul Technical University,
was assigned to the Çalık Energy, a company of Çalık Holding operating in the field of
energy, as General Manager in 2007, after
his management positions in some national
and international companies such as General Electric and TPAO. Dinç is also the Board
Member of Çalık Energy.

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors

Tekinsoy was born in Kayseri in 1959. After
concluding his primary and secondary education in Kayseri, he graduated from the
Department of Architecture of Ankara University Faculty of Engineering and Architecture. After working in the private sector,
he performed his military service as reserve
officer between the years 1981-1983. Then,
Tekinsoy worked in the private sector for 1.5
years as a construction supervisor and since
1984, has been serving in the Kayseri Metropolitan Municipality. Tekinsoy is married and
has one child.

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors

Born in 1980 in Konya, Bekir Sami Acar began
his career in the automotive sector in 2002, after graduating from Boğaziçi University’s Faculty of Economics and Administrative Sciences.
He joined Bursagaz A.Ş. in 2004, serving as the
Strategic Planning Specialist, Strategy Development and Business Valuation Officer, and Deputy General Director. Acar played an active role
in the establishment of EWE Enerji A.Ş. in 2009
and he continues to serve as the company’s first
General Manager. Acar, being os CEO of EWE is
also part of the top management of EWE Turkey Holding together with Dr. Frank Quante. He
is a member of the Natural Gas Council of TOBB
(Union of Chambers and Commodity Exchanges
of Turkey) and a Board Member of PETFORM
(Petroleum Platform Association).
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Yönetim Kurulu Üyesi
Member of Board of Directors

Organizasyon Yapımız
Organisation Chart
Genel Müdür
General Manager

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

İnsan Kaynakları
HR

Genel Müdür Yardımcısı - Teknik

Deputy General Manager (Technical)

İşletme Bakım Müdürü
Operation & Maintenance Manager

Proje Müdürü
Project Manager

Bilgi Teknolojileri Müdürü
IT Manager

Sap Modüller
Sap Modules
Proje Uygulama
Project Application
Proje Tasarım
Project Design

İç Tesisat
Internal Installation
Harita ve GIS
Mapping & Gis

İşletme Bakım Müdür Yar.
Deputy Op. & Maintenance Manager

Malz. Kontrol ve Depo Sevk.
Warehouse

Satınalma
Purchasing

İşletme Bakım
Operation

Bilgi Teknolojileri
IT

Strtj.Pl. ve Risk Yönetimi
Strategic Planning

Hukuk Müşaviri
Legal Adviser

Yönetim Sistemleri
Management Systems

Genel Müdür Yardımcısı - Mali - İdari
Deputy General Manager (Financial and Administrative)

Pazarlama ve Müşteri Hiz. Müdürü
Customer & Marketing Manager

Müşteri Hizmetleri
Customer Service

Muhasebe
Accounting

Mali İşler Müdürü
Finance Manager

Pazarlama
Marketing

İdari İşler
Administrative

Mali İşler Müdür Yardımcısı
Deputy Finance Manager

Tahakkuk
Accrual

Bütçe & Raporlama
Budgeting & Reporting

Tahsilat
Collection

Kayserigaz Yönetim Politikası
Kayserigaz Management Policy
KALİTE POLİTİKAMIZ ISO 9001

OUR QUALITY POLICY ISO 9001

• Kullanıma ve şartlara uygun yönetim sistemimiz ve müşteri
odaklı hizmet anlayışımızla, toplum hayatına somut katkılar sağlamayı,

We undertake;

• Sektörümüzle ilgili konularda kamuoyunun farkındalığını artırarak etkin ve söz sahibi bir çekim merkezi haline gelmeyi,
• Sürekli iyileştirmelerimizle sorunlar oluşmadan önlem almayı,

•
To become an effective and pioneer centre of attraction
by increasing public awareness with regard to the issues of our
business.

• Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasal mevzuatlara uymayı ve şeffaf olmayı,

•
To take precautions before problems occur through continuous improvements.

• Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve toplumumuza yansıyacak mükemmel sonuçlara ulaşmak için etkin bir iletişim kurmayı,

•
To act in accordance with all applicable laws in relation with
all our activities and be transparent.

•

•
To establish an effective communication in order to get perfect results which shall be reflected to our employees, customers and society.

Teknolojik gelişmeleri takip edip kullanmayı,

• Çevre dostu süreçler geliştirerek daha az atık üretmeyi, doğal kaynakları optimum şekilde kullanmayı,
• Tüm faaliyetlerimizde risk analizleri yaparak, riskleri en alt
düzeye indirmeyi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun
sağlık ve güvenliğine saygılı olmayı,
Taahhüt ederiz.

•

To follow and use technologic improvements.

•
To produce less waste thanks to developing environment-friendly processes and use natural resources at optimum
level.

Faaliyetlerimizde;

•
To reduce risks to minimum level by performing risk analyses in all our activities, respect the health and security of our
employees, customers and society.

•

Çevre boyutumuzla ilgili yasal mevzuata uymayı,

OUR ENVIRONMENT POLICY ISO 14001

•

Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi,

In our activities we undertake to;

•

Çevrenin korunması çalışmalarına katkı sağlamayı,

•

Atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı/bertaraf etmeyi,

•
Act in accordance with applicable laws with regard to our
environmental aspect.

•

Kaza veya acil durum tedbirlerini planlayıp uygulamayı,

ÇEVRE POLİTİKAMIZ ISO 14001

• Sürekli iyileştirmeyi ve her aboneyle hava kirliliğini önlemeye
katkı sağlamayı
•

Halkın erişimine açık bir politika izlemeyi

Taahhüt ederiz.
Kuruluşumuz; bu politika ile çevre yönetim sistemi kapsamında
yapacağı uygulama ve çalışmalarını, üst yönetim olarak taahhütlerini, kamuoyuna ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ OHSAS 18001
Kuruluşumuz;
• Dokümante edilerek, uygulanmakta ve sürdürülmekte olan
sistemimizle,
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•
To make positive contributions in society life thanks to our
management system in accordance with usage and conditions
and customer oriented service manner.

•

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uymayı,

•

Çalışanlarımızın sağlığını korumayı, güvenli ve sağlıklı çalış-

•
Raise awareness among our employees and all our stakeholders.
•

Make contributions in the efforts of environment protection.

•

Recycle/dispose of our wastes

•

Plan and apply accident and emergency precautions

•
Keep continuous improvement and make contribution in
prevention of air pollution with each subscriber
•

Adopt a policy which is reachable to public.

Our institution presents its applications and studies within the
scope of environment management system, its undertakings as
senior management to the public and related parties.
OUR WORK HEALTH AND SAFETY POLICY OHSAS 18001
Our institution undertakes;
•

With our system which is applied and documented;

• Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, ilgili
taraflar için ulaşılabilir durumda olmayı,
•

Acil eylem senaryolarını oluşturmayı, paylaşmayı,

•

Sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ayırmayı,

Taahhüt eder.
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ ISO 27001
Kayserigaz “Enerji Sektörünün Model Şirketi Olma” vizyonuna
sahiptir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde bu vizyona bağlı
olarak,
• Varlık envanterimizdeki tüm bilgilerin; gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini sağlamayı,
•

Risk yönetimi sistemi ile iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,

•

Yasalara ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlamayı,

• Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile ileri teknolojiyi kullanarak, bilgi teknolojileri alanında değişimi yönlendirmeyi,
• Personelimizin bilgi güvenliği yönetim sistemine etkin katılımını sağlamayı,
Taahhüt ederiz
MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA POLİTİKAMIZ ISO 10002
Müşterilerimizin memnuniyetini ve hizmetimizin kalitesini artırmak için yazılı ya da sözlü her türlü müşteri şikâyetini;

•
To act in accordance with all applicable law with regard to
work health and safety.
•
To protect the health of our employees, establish and maintain safe and healthy working environment
•
To raise awareness among our employees and all stakeholders and become reachable to all related parties.
•

To develop emergency action scenarios

•
To allocate the required resource for continuous improvement
OUR INFORMATION SECURITY POLICY - ISO 27001
Kayserigaz adopts the vision of being “The Model Company in
Energy Market” In parallel with this vision, in the ISO 27001 Information Management Security System we hereby undertake to;
•
Provide the confidentiality, integrity and accessibility of all
information in our assets inventory.
•
Improve the phases continuously with risk management
system.
•

Act in accordance with the laws and agreements

•
Direct change in the field of Information Technologies by
using cutting edge technology within the scope of our customer
oriented service manner.
•
Effectively include our personnel in Information Management System.
OUR POLICY IN DEALING WITH CUSTOMER COMPLAINTS –
ISO 10002

•

Gizlilik,

•

Şeffaflık,

•

Objektiflik,

In order to increase customer satisfaction and service quality we
hereby undertake to deal with any verbal or written complaints
with following criteria;

•

Erişebilirlik,

•

Confidentiality

•

Hesap verebilirlik,

•

Transparency,

•

Cevap verebilirlik,

•

Objectiveness,

•

Sürekli iyileştirme,

•

Accessibility,

•

Yasal şartlara uygunluk,

•

Accountability,

•

Müşteri odaklı yaklaşım,

•

Responsiveness,

•

Continuous improvement,

•

Conformity with applicable conditions,

•

Customer oriented approach,

•

Deal with the issue in accordance with principals

Prensiplerine uygun olarak ele almayı taahhüt ederiz.
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ma ortamını kurmayı ve sürdürmeyi,
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Kayserigaz’dasınız
You Are At Kayserigaz

Kayserigaz; doğalgaz dağıtım pazarlama sektöründe, genç ve
dinamik yapısı ile üstlendiği projelerde, teknolojik değişimleri izleyerek teknolojileri kullanabilen, mühendislik birikimi ve teknolojik uygulamaları ile projelerini planlandığı şekilde, zamanında
tamamlayan bir şirkettir.

Kayserigaz is a company ready for the natural gas distribution and
marketing industry, that monitors and uses technological advances in its projects thanks to its flexibility and completes projects on
time and as planned with its engineering experiences and technological practices.

20.000 m2 alan üzerine kurulu bulunan Kayserigaz; 5.550 m2 yeşil
alan, 80 araçlık otopark, 115 kişilik konferans salonu, 110 kişilik
yemekhane, açık ve kapalı depo sahaları, bakım atölyeleri, arşivler ve 4.400m2 kapalı alanı kaplayan mimari yapısıyla birlikte modern, estetik binalarda bütün müdürlükleri aynı merkezde yer alan
bir yerleşke içerisinde Kayseri halkına hizmet sunmaktadır.

Kayserigaz offers its services for the people of Kayseri in a campus which has 20.000 m2 of area, consisting of 5.550 m2 of grass
and woodland, a parking area with 80 lots, a conference hall with
115 person capacity, a dining hall with 110 person capacity, open
and closed storage areas, maintenance workshops, archives, and
architecturally modern and beautiful buildings on 4.400 m2 of area
where all directorates are established at the same center.

Hızlı gelişim içerisinde, her daim müşteri memnuniyetini tüm eki- Our company, which always addresses to the customer satisfacbiyle ve teknolojik alt yapısıyla yansıtan şirketimiz, çalışmalarını tion in a fast development with its entire personnel and technoKayseri’ye yakışır bir alanda yürütmektedir.
logical infrastructure, operates its activities in a building befitting
to the city of Kayseri.
Enerji sektöründe müşteri odaklı vizyonuyla kullanıcılarına en iyi
hizmeti verecek yerleşkesi havaalanı yolu üzerinde, Kayseri’nin en The company’s campus from where the best services are offered
önemli etkinliklerinin gerçekleştirdiği Kadir Has Kongre Sarayı’nın with a customer-oriented vision in the energy industry is located
ve Fuar alanının karşısında yer almaktadır. Kayserigaz yerleşkesinin on the airport road and opposite the Kadir Has Convention and
içerisine girerken ilk dikkatinizi sanki geniş açılı fotoğraf makine- Exhibition Centre where the most important events are organized
sinden çekilmiş hissi uyandıran yeşili ile doğal, düzeni ile disiplinli, in Kayseri. When you enter the Kayserigaz campus, you see a
nezih bir şirket çekmektedir. Sorunlarınızla alakalı konuları çözüm disciplined and a decent company arousing the feeling of a phonoktası biriminin deneyimli çalışanlarıyla yüz yüze görüşme imkânı tograph taken with a wide-angle camera. If you have any probbularak çözebilir, karşılıklı soru-cevap eşliğinde problemlerinizi ko- lems or questions, you can contact the solution center and get
lay yoldan halledebilirsiniz. Fatura ödemek için ise Kayserigaz niza- informed by the experienced personnel of this unit. Bill payment
miye girişinde bulunan akıllı veznemiz kullanabilmektedir.
offices offer service at 2 different locations within the campus of
Kayserigaz.
Kayserigaz, müşterileri ile her daim ilgilenen, onların mutluluğu
için elinden geleni yapan bir şirket olmanın yanında; çalışan mem- Besides always paying attention to its customers and doing its
nuniyeti açısından da Türk ve dünya mutfaklarından örneklerinin best for their happiness, Kayserigaz has created and established
sunulduğu restoran, çalışanlarının boş zamanlarında dinlenmeleri facilities and space where people have indoor and ourdoor reiçin yapılan kapalı ve açık alanlardaki ferah noktalar , basketbol ve freshment points for the happiness and comfort of it customers,
voleybol sahası ile stres atmalarına olanak tanıyan ortamlar oluş- such as clean dining hall, in which there are numerous example
turmuştur. Kayserigaz çalışanlarına sağlıklı yaşam için imkân su- of foods from world and turkısn cousinebasketball and volleyball
nulmaktadır. Kayserigaz, çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri için courts. The employees of Kayserigaz feel the privilege of working
düzenlenen çağdaş kütüphanesi ve teknolojik konferans salonu ile at Kayserigaz as they are offered a modern library and technologKayserigaz’da çalışmanın bir ayrıcalık olmasının mutluluğunu her ical conference hall which were established for their self-develbir personeline hissettirmektedir.
opment.
General Directorate Building of Kayserigaz, which is located at
Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 5. Cadde No: 61, continues to offer service with its technological infrastructure, professional administrative staff, and emergency response team 365
days a year, 24 hours a day.
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Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 5. Cadde No:61 adresinde yer alan Kayserigaz Genel Müdürlük binası; teknolojik alt yapısı,
profesyonel yönetim kadrosuyla 365 gün 24 saat Acil Bakım ekibiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

10. Yıl Anıtı Felsefesi
Philosophy of 10th Year Sculpture

Hızla gelişen enerji sektöründe, sağlam adımlarla ve hızla yükselen Kayserigaz’ı simgeleyen eser; duruşuyla, Kayserigaz’ın sağlam, kararlı ve dengeli yönetim politikalarını ifade eder. Eserde
birçok imgenin bir arada kullanılması, girişimciliği ön plana çıkarırken, bu imgelerin harmonisi bir mükemmellik yolculuğundan
bahseder.

The sculpture, by it’s stance, portrays Kayserigaz’s rise with sturdy steps in a rapidly developing energy industry, expresses Kayserigaz’s robust, strong-willed and well-balanced management
policies. Entrepreneurship takes over with use of many images
in the sculpture and the harmony of the images emphasizes a
journey of excellence.

Merdivenin basamakları firmamızın kısa zamandaki yükselişinin
hep ileriye doğru devam edeceğini bildirirken, keskin hatlar da bu
yükselişteki kararlılığımızı ve bu kararlılığın hep bu şekilde, hiç
yön değiştirmeden devam edeceğini belirtir.

Whilst the steps of the stairs proclaim that the quick rise of our
company will continue onwards, the sharp edges indicate our
decisiveness and rising up to the challenge and our strong will,
which will continue on and never change its route.

Bilyelerin akıcılığı, zamanın kum gibi aktığını ve akıcılığın içinde
zamanın kıymetinin bilinciyle çalışarak, zamanın dikkatli ve doğru
değerlendirilmesi gerektiğini anlatırken adeta Kayserigaz’ın 10.
Yılına vurgu yapar.

The fluency of steel balls resemble time flowing like sand and
Kayserigaz’s 10th year is emphasized by working always conscious of time, knowing the value of time, and utilizing it carefully
and accurately, in the image of fluency.

Vidalar, bu büyük mekanizmadaki ağır yükü sapa sağlam ayakta
tutan, özverili, liderlik vasıflarıyla hareket eden, sonuç için sorumluluk taşıyan, etkin iletişim kurabilen, değişikliğe cesaret
etme gücüne sahip, asıl hedef olan insana ve çevreye saygılı bir
şekilde hizmet götüren ve birlikte bir bütünü oluşturan, işine tutkuyla bağlı Kayserigaz çalışanlarını simgeler.

The bolts, keeping the heavy load sturdy on its feet of this big
mechanism, whilst referring to qualities of devotedness, acting
by showing leadership qualities, carrying responsibility of the
results, establishing active communications, displaying courage
to change, bringing respectful service to humanity and to nature
and performing the duty of a well-oiled machine with passion of
the personnel of Kayserigaz.

Ortadaki sarkaç ise, genel bir uyum ve sürdürebilirliğe vurgu yaparken, aynı zamanda huzuru hissettirir.
Eserin genel olarak göze çarpan saydamlığı, firmamızın şeffaflık,
güvenilirlik ve en önemli unsurumuz olan dürüstlük politikamızı
öne çıkarmaktadır.

28

Son olarak, ortadaki kuşak, bu düzgün ve sağlam işleyen mekanizmanın, hiç bir ayrım yapmadan, herkese ve her yere kucak
açtığını ve ulaşacağını belirtir.

The pendulum, while displaying a general cohesion and sustainability, also gives peace of mind.
The clear look of the sculpture puts forwards our company’s
transparency, reliability and our most important virtue; trustworthiness.
Lastly, the sash in the center remarks this well-lubricated machine opening its arms and reaching everyone without discrimination.
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9,000’den fazla çalışanı ve dünyanın etrafını 5 kez dolaşabilecek
kapasitedeki şebeke uzunluğu ile EWE, Almanya’nın en büyük
kamu hizmeti veren şirketlerinden biridir. Grubun merkezi Aşağı
Saksonya’da Oldenburg kentinde olup çoğunluk mülkiyeti yerel
hükümete aittir. Almanya’da birkaç milyon müşteriye, Polonya ile
Türkiye’nin bazı bölgelerindeki binlerce tüketiciye elektrik ve gaz
tedariki yapmakta; yüzbinlerce müşteriye de telekomünikasyon
hizmetleri sağlamaktadır. EWE, operasyonlarını sürdürdüğü bölgelerdeki halkla birlikte, bölgeye değer katmak için çalışmakta ve
tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer katmayı amaçlamaktadır.
Ayrıca EWE’nin iştirak şirketi olan BTC, Almanya’nın en önemli 15
IT hizmet sağlayıcılarından biridir.
Grup, bioyakıt ve rüzgâr gücüyle enerji üretiminde uzun süredir faaliyet göstermekte olup rüzgar parklarının inşası ve işletilmesiyle
ilgili bilgi ve deneyimini uluslararası alandan diğer şirketlerle de
paylaşmaktadır.
EWE, doğal gaz depolama konusunda da eşsiz bir deneyime sahiptir. Şirket, 1970’li yıllardan beri kendi doğal gaz depolarını işletmektedir. Tuz yataklarında doğal gazın depolanması ile ilgili
tamamlanan ve devam eden birçok projesi vardır.
EWE sahip olduğu güçlü altyapısını ve yenilikçi perspektifini sürdürülebilir kılmak ve geleceğe daha sağlam temellerle taşıyabilmek için AR-GE faaliyetlerine oldukça büyük önem verir. EWE bu
kapsamda onlarca bilim adamı ve çalışanıyla AR-GE faaliyetlerini
sürdürür ve geleceğin enerji dünyasını bugünden tasarlar.

An industry pioneer, operating in the fields of energy, telecommunications and information technologies, EWE AG continues its
strategy of regional growth. Gathering these three fields under
the same roof has enabled EWE to achieve a superior position in
terms of developing and operating smart energy systems. With
its range of innovative products for individual and corporate customers, EWE has been shaping the energy supply of the future
in a reliable, sustainable and productive approach for the last 80
years.
With more than 9,000 employees and a grid long enough to wrap
around the world five times, EWE is one of the Germany’s largest
public service provider. Based in Oldenburg, Lower Saxony, EWE’s
majority stakes are owned by the local government. The company supplies natural gas and electricity to a few million customers
in Germany, and thousands in Poland and Turkey, while its telecommunications clients number hundreds of thousands. EWE is
committed to create value for the communities and regions it operates in, and to provide a sustainable benefit for its stakeholders.
EWE’s subsidiary, BTC, is among the 15 major IT service providers
in Germany.
The group also operates in energy production from biofuel and
wind. EWE shares its expertise on building and operating wind
farms with other international companies.
The company also has extensive experience in the storage of natural gas. EWE has been operating its own natural gas storages
since 1970’s, and has many completed and ongoing projects that
involve storing natural gas in salt caverns.
EWE places great emphasis on R&D activities to maintain and
develop its strong infrastructure and innovative vision. In this context, the company designs the energy world of the future today
with its researchers and employees.
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Enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren EWE, bölgesel olarak büyüme stratejisine devam
etmektedir. Bu üç alanı tek çatı altında toplamayı başaran EWE
Grubu, akıllı enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde üstün bir konuma sahiptir. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yenilikçi ürün gamı ile EWE, 80 yıldan daha uzun
bir süredir geleceğin enerji tedarikini güvenilir, sürdürülebilir ve
verimli olarak yönetmektedir.
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Çalık, Yenilikçi İş Anlayışı ile Büyüyor

Çalık grows through innovative business sense

1930’lu yıllardan bu yana ticari faaliyetleri devam eden Çalık ailesinin bir
mensubu olan Ahmet Çalık’ın girişimleriyle 1981 yılında temelleri atılan Çalık Holding, halihazırda enerji, telekom, tekstil, inşaat, finans ve madencilik
sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Established by the initiatives taken by Ahmet Çalık, a member of Çalık family engaging in trade activities since 1930s, Çalık Holding today operates in
sectors including energy, telecom, textile, construction, finance and mining.

Kurulduğu günden bu yana gerek Türkiye’de, gerekse faaliyet gösterdiği
diğer ülkelerde istikrarlı bir büyüme sergilemeye devam eden Grup, 2007
yılında Arnavutluk’un sabit telefon operatörü ve internet sağlayıcısı Albtelecom’u, , 2010’da Türkiye’nin 5 ilde elektrik dağıtımını gerçekleştiren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi YEDAŞ’ı, 2012’de de Kosova Elektrik Dağıtım
Şirketi’ni ve 2013 yılında da 7 ilde faaliyet gösteren ARAS EDAŞ’ı bünyesine
katmıştır.
Dünya enerji sektöründe güvenilirliği ve rakiplerinden farklılaşan çalışma
anlayışıyla iş hacmini 2013 yılında da sürdüren Çalık Holding’in Enerji Grubu; Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika gibi enerji rezervleri zengin coğrafyalarda
tercih edilen şirketler arasında yer almıştır. 2013 yılında Gardabani projesiyle Gürcistan’daki en büyük EPC müteahhidi olan Çalık Enerji, yine aynı yıl
içerisinde Irak’ta toplam kapasiteleri 2000 MW olan 2 adet elektrik santrali tamamlamıştır. Şirket, 2013 yılında Türkmenistan’ın Ahal, Lebap, Mari
kentlerinde başladığı 3 elektrik santralinin inşasına devam etmiş, Ahal ve
Derweze’de ise 2 yeni elektrik santrali için anlaşma imzalamıştır. Rize’deki
Adacami HES Projesi’ni 2013 yılında tamamlamıştır.
Gap İnşaat, 2013 yılında Asya’dan Avrupa’ya uzanan yol güzergahında lojistik merkez olarak tasarlanan ve 6 liman, 1 tersaneden oluşan 1,5 milyar
ABD Doları proje bedeline sahip ‘Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı’nın
EPC müteahhitliğini üstlenmiştir. Çalık Grubu’nun arazi geliştirme ve kentsel
dönüşüm konusunda faaliyet yürüten şirketi Çalık Gayrimenkul ise, ‘Tarlabaşı 360’ projesi ile Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinin verildiği
‘European Property Awards 2013‘te ‘Kentsel Yenileme’ kategorisinde birincilik ödülü almıştır.
Çalışmalarını doğruluğu kanıtlanmış büyüme stratejileri çerçevesinde gerçekleştiren Çalık Holding’in maden sektöründeki iştiraki Lidya Madencilik,
2013 yılında Alacer Gold ile yüzde 50 ortak olduğu Polimetal Madencilik’teki
hissesini yüzde 80’e çıkarmıştır. Yine aynı yıl Lidya Madencilik’in ortağı olduğu Anagold firmasına ait ‘Çöpler Altın Madeni’ndeki altın üretimi bir önceki
yıla göre yüzde 43 artarak 270 bin onsu aşmıştır.
Projelerini yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş anlayışıyla yürüten Aktif Bank, kira
sertifikası ihracı amacıyla 2013 yılında ‘Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama
A.Ş.’yi kurmuştur. Aktif Bank, Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği (EFMA) tarafından düzenlenen organizasyonda ‘Aktif Nokta’ projesi ile
‘Fiziki Dağıtım Kanalları’ kategorisinde birincilik elde ederek dünya devlerini
geride bırakmıştır.
Çalık Holding’in Arnavutluk ve Kosova’da faaliyet gösteren iştiraki BKT,
uluslararası finansal piyasaların en saygın dergilerinden biri olan The Banker tarafından verilen ‘En İyi Banka’ ödülünü son dört yılda üçüncü kez kazanmıştır.
Diğer taraftan Grup, ana iş kollarına odaklanma stratejisi doğrultusunda
Turkuvaz Medya Grubu’nun satışını gerçekleştirmiştir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde süre gelen faaliyetleri çerçevesinde itibarı, güvenilirliği ve güçlü finansal yapısı ile tanınan Çalık Holding, dünyanın
önde gelen şirketleri ile uluslararası işbirliği içerisindedir. Çalık Holding, sahip olduğu köklü kurumsal yapısı, zengin kurum kültürü, yüksek nitelikteki
insan kaynağı, öncü girişimleri, yenilikçi yaklaşımları ve doğru stratejileri
ile odaklandığı ana sektörlerde lider ve güçlü bir oyuncu olarak ön plana
çıkmakta, sürdürülebilir büyüme hedefiyle tüm iş kollarında çalışmalarına
devam etmektedir.

One of the largest industrial enterprises in Turkey, Çalık Holding employs
about 20,000 people in 17 countries. The Group conducts businesses in the
Central Asia, Balkans, Middle East and Africa as one of the leading Turkish
investors with around 7.5 billion USD annual consolidated asset size.
Achieving consistent growth both in Turkey and other countries of activity
since the start of its history, the Group acquired Albtelecom, the Albanian
fixed line operator and internet provider in 2007; Yeşilırmak Electricity Distribution Company -YEDAŞ, electricity distributer for 5 provinces in Turkey in
2010; Kosovo Electiricity Distribution Company in 2012; and ARAS EDAŞ, a
company operating in 7 provinces in 2013.
Çalık Holding’s Energy Group became one of the preferred companies in
countries with rich energy reserves such as the Central Asia, Middle East
and Africa, and sustained its business portfolio in 2013 thanks to its reliability in the global energy sector and its business mentality differentiating the
Group from its competitors. Çalık Enerji positioned itself as the largest EPC
Contractor in Georgia with the Gardabani project in 2013 and completed two
power plants with a total capacity of 2000-MW in Iraq during the same year.
The Company continued the construction of 3 power plants which started
in Turkmenistan’s Ahal, Lebap, Mari provinces in 2013 and signed a contract
for 2 additional power plants in Ahal and Derweze. The Adacami HEPP Project in Rize was also completed in 2013.
Gap İnşaat undertook EPC contract of the “Türkmenbaşı International Sea
Port” which is designed as a logistics hub for the route from Asia to Europe
including 6 ports and one shipyard with a project value of 1.5 billion USD.
Çalık Gayrimenkul, property development and urban renewal Company of
Çalık Group, received the first prize for ‘Tarlabaşı 360’ in “Urban Renewal”
category at the “European Property Awards 2013”, the most prestigious
real estate awards organization in Europe.
Delivering operations in line with growth strategies shaped by demonstrated success, Lidya Madencilik, a Çalık Holding Company operating in the
mining sector, increased its share from 50 percent to 80 percent in its joint
venture with Alacer Gold, Polimetal Madencilik. During the same year, the
gold production in the Çöpler Gold Mine, owned by Anagold, an affiliate of
Lidya Madencilik, exceeded 270,000 ounces by a 43 percent increase over
the previous year.
Carrying out its projects with an innovative and sustainable approach, Aktif
Bank established Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. in 2013 for the purpose of issuing lease certificates. Aktif Bank surpassed global giants and
was given the first prize for its “Aktif Nokta” project in the “Physical Distribution Channels” category during the event held by the European Financial
Management and Marketing Association (EFMA).
BKT, a Çalık Holding Company operating in Albania and Kosovo, was recognized for the third time in the last four years as “The Best Bank” by The
Banker, one of the most prestigious magazines on international financial
markets.
On the other hand, the Group sold Turkuvaz Media Group as part of its strategy to focus on main fields of business.
Recognized for its prestige, reliability and strong financial structure demonstrated by continuous activities across different geographies in the world,
Çalık Holding collaborates with many global and powerful companies on an
international level. The Group stands out as a leading and powerful player
in its main sectors of focus, and continues to operate in all business fields
aligned with its sustainable growth target, with its long-established corporate structure, rich company culture, highly qualified human resource as
well as its pioneering initiatives, innovative approaches and accurate strategies.
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Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Çalık Holding, 17
ülkede yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Orta Asya, Balkanlar,
Orta Doğu ve Afrika’daki öncü Türk yatırımcılardan biri olarak faaliyetlerini sürdüren Grubun yıllık konsolide aktif büyüklüğü 7,5 milyar ABD Doları
mertebesindedir.
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Bulunduğu coğrafyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayseri, geçmişten günümüze kadar getirdiği bilgi birikimini en verimli
şekilde kullanmış ve bugün ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri
haline gelmiştir.

One of the oldest residential areas of the geography it is located
on, Kayseri has used the knowledge transferred from the past in
the best possible way and has become one of the locomotive cities in our country.

Adını ticaret ve sanayi şehri olarak duyuran Kayseri, Büyükşehir
Belediyesi’nin şehirleşme alanında yaptığı atılımlarla geniş, estetik kaldırım ve caddelere kavuşmuş, araç alt ve üst geçitleri,
otoparklar ile yaşanılası bir şehir haline gelmiştir. Ayrıca şehirde
at arabası ve seyyar satıcıya rastlamak mümkün değildir. Bununla
birlikte dolmuş ve minibüsler kaldırılmış ve yerlerine doğalgazla
çalışan çevreci halk otobüsleri hizmete sunulmuştur. Toplu taşımada modern dünyanın geldiği nokta olan Raylı Sistem devreye
sokulmuştur. Kaldırımlar yayalara tahsis edilmiş, esnafların tezgâh açarak kaldırımı işgal etmelerinin önüne geçilmiştir. Altyapı
sorununu tamamen çözen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla, gecekondu semtlerine kadar kanalizasyon götürülmüş; Kayseri, içinde yaşayanların mutlu olduğu bir şehir kimliğine
sahip olmuştur.

Kayseri got famous as a commerce and industry city, and thanks
to the developments Metropolitan Municipality made in city planning, the city reached wide, aesthetics pavements and avenues,
and with the construction of underpasses, over bridges and parking lots, the city has become more livable. Besides, the streets of
the city are free from carriages and peddlers. Moreover the shared
taxies and minibuses services were cancelled; instead environment-friend public busses operating with natural gas are in service. Rail system, the choice for public transport of modern world
was established. Pavements were allocated for the pedestrians
and the shopkeepers are not allowed to occupy the pavements
with their counters. Kayseri Metropolitan Municipality solved the
infrastructure problem entirely and installed sewage system
even in slum; and Kayseri has gained as city profile the residents
of which are happy to live in.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkeli yönetim anlayışı, vizyon sahibi yöneticileri ve özverili çalışanları ile edindiği tecrübeler ışığında
Kayseri’yi yarınlara taşıyacak dev projeleri hayata geçirmek için
çalışmalarına azimle devam etmektedir.

The works of Metropolitan Municipality are not limited solely to
infra and superstructure issues. Kayseri Metropolitan Municipality
acts in accordance with the mission it adopted “Responsible Municipality”, and makes several investments and provides services
especially in tourism, sports, culture, art, and vocational courses.
Kayseri Metropolitan Municipality rolled up its sleeves in order to
transform Erciyes, one of the most important values of Kayseri
into an international winter tourism and sport center; and in a
short period telpher lines, ski-runs, snowing units, social facilities,
cafes and restaurants were constructed which already made Erciyes a domestic tourism center. Upon completion of the project
Erciyes will become one of the most valuable winter sports spot
of the world.
Kayseri Metropolitan Municipality keeps realizing huge projects
which will carry Kayseri to the future thanks to its principled administration manner, administrators with successful vision, its
self-scarifying employees and the experiences it gained.
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Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları yalnızca alt ve üst yapı sorunlarının çözümüyle sınırlı kalmamıştır. Sahip olduğu ‘Sorumlu
Belediyecilik’ misyonunun gereğine uygun davranan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başta turizm olmak üzere spordan eğitime,
kültür sanattan meslek edindirmeye kadar birçok alanda yatırım
gerçekleştirmekte ve hizmet üretmektedir. Kayseri’nin sahip olduğu en büyük değerlerden birisi olan Erciyes’i uluslararası bir kış turizm ve spor merkezi yapmak için kolları sıvayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içerisinde teleferik hatları, kayak pistleri,
karlama ünitelerini, sosyal tesisleri, cafe ve restoranları hizmete
sunarak Erciyes’in yurt çapında bir turizm merkezi olmasına imkan
sağlamıştır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erciyes, dünyanın
sayılı kış sporları ve turizm merkezlerinden birisi olacaktır.

Dünyada Enerji
Energy In The World
Son yıllardaki dünya üzerinde meydana gelen gelişmelere bakıldığında, dünya enerji piyasasında inişli çıkışlı dönemlerin yaşandığına rahatlıkla şahit olunmaktadır.
Son dönemlere ilişkin olarak, 2008 yılında başlayan ve kısmen
2010 yılında da etkisini gösteren ekonomik kriz, dünya enerji piyasasında da dalgalanmalara sebep olmuştur. Enerjinin üretiminden
tüketimine, fiyatlarından yatırımlarına kadar olan tüm süreçlerde
değişimler meydana gelmiştir. Yaşanan bu değişikliklerin enerji
piyasasını önümüzdeki uzun dönemlerde de etkileyeceği ön görülmektedir.
Öyle ki 2011 yılında Japonya’da meydana gelen Fukuşima talihsizliği, Arap Dünyasında son dönemlerde patlak veren politik ve
toplumsal çatışmalar, enerji piyasasında da negatif etkileşimlere
neden olmuştur. Dünya üzerinde yaşanan bu olumsuzluklar nükleer endüstrinin geleceğini de tehdit altına almış buna paralel olarak enerji alanındaki güvenilirliği şüpheye düşürmüştür.
Bu gelişmelere ek olarak, nükleer enerji piyasasındaki belirsizlikler fosil yakıtlara olan bağımlılığın mevcut durumunu korumasına
neden olmaktadır. Bu bağlamda, hükümetlerin karbon salınımı
düşük olan teknolojileri ve uygulamaları destekleyerek ileri boyutlara taşıması zorlaşmaktadır. Günümüzde baktığımızda, hibrit
araç teknolojisinin varlığı yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmasına
rağmen, bu konudaki teşvik edici ve geliştirici uygulamalar arka
planda kalmış, hibrit araç teknolojisinde istenilen sonuç tutturulamamıştır. Bugün dünya üzerinde bulunan bir buçuk milyar aracın
büyük çoğunluğu katı yakıtlarla çalışarak mevcut enerji petrol
kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Dünyanın güncel durumunu irdelediğimizde, son 30 yıllık süreç
içerisinde dünyanın enerji talebi ortalama olarak yıl bazında %2
oranında bir artış göstermektedir. Bununla birlikte, gelişen dünya
nüfusu ve azalan enerji kaynakları neticesinde, yine önümüzdeki
30 yıllık süre içerisinde bu oranın %3,2’lere çıkması beklenmektedir. Meydana gelecek olan bu artışın en çok gelişmekte olan
ülkeleri etkilemesi tahmin edilmekle birlikte, en büyük etkiyi,
dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan Çin yaşayacaktır.
2009 yılına dek dünya enerji tüketim devi ABD iken, aynı yıl içinde
Çin, Amerika’yı gerisinde bırakmıştır. Çin’de meydana gelen ekonomik daralmaya rağmen enerjiye olan bağımlılığı her geçen gün
artmaktadır. Buna ek olarak, geçtiğimiz yıllarda Çin’de meydana
gelen kuraklıkta üretilen elektrik kapasitesinde düşüşe neden
olmuş ve fosil yakıt ithalatında artış meydana gelmiştir. Bu artışı göz önüne aldığımızda, fosil yakıtların dünya genelindeki fiyat
potansiyelinde de bir artış olmuştur. Enerji anlamında son yıllarda
olumsuzluklar yaşayan Çin, yukarda bahsedilen nedenlerden ötürü dolaylı olarak tüm dünyayı da etkilemiştir.
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Dünya üzerindeki bu olumsuz gelişmeler beraberinde olumlu
gelişmeleri de getirmiştir. Tedbir politikalarına giden hükümetler,

Considering the latest developments of the world, it is not wrong
to state that world energy status is in a poor condition.
Economic crises started in 2008 and partially felt in 2010 caused
fluctuations in world energy market. Changes occurred in all
phases from energy generation to consumption, from pricing to
investments. It is foreseen that these changes undergone will effect energy market for a long term.
Fukishima disaster occurred in Japan in 2010, and political and
social conflicts raised in Arabian World caused negative interactions in energy market. This negative events experienced all over
the world threatens the future of nuclear power industry and in
parallel raised doubts in its reliability in energy field.
Budget problems which became more and more complex, weakness in workforce, insufficiency in meeting the requirements of
society disrupted governments and lead postponing generating
policies in energy field. On the other hand global warming which
made a tremendous impact at global level made it hard for governments to take a common decision and proceed.
In addition to foregoing events uncertainties in nuclear power
market lead the dependency on fossil fuels keep its current level. In this context it’s getting hard for governments to support
technologies and applications with low carbon emission. Today
even though hybrid vehicle technology dates back to 10 years
ago incentive and improving applications in this field remained in
the background and desired result in hybrid vehicle technology is
failed to meet. Today most of the one and a half billion vehicles
on the world consume solid fuels which affects petrol sources
negatively.
When we examine the current status of world, in the last 30 years
annual 2 % of increase in energy demand is observed. Additionally considering the increasing population and diminishing energy
sources in the next 30 years this rate is expected to be around 3.2
%. It is estimated that this increase shall affect developing countries and China with its highest population in the world will suffer
from this case most. In 2009 USA was in the first place in terms
of energy consumption but China surpassed America in the same
year. In spite of the economic shrinkage suffered in China energy
dependency increases day by day. Additionally due to the drought
suffered in China in previous years caused decrease in electric
generation capacity which led raise in fossil fuel importation. Considering this raise price potentials of fossil fuels increased. Suffering from such negative experiences in terms of energy in recent
years China affected the whole world due to foregoing reasons.

Amerika’da başlayan bu tedbir hareketlerinin uzantıları Avrupa
ülkelerinde de gözlenmiştir. Özellikle Almanya, mevcut sistemleri
üzerinde değişikliğe giderek fosil yakıtlara olan talebini azaltmakta bunun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir.
Almanya’nın enerji politikaları arasında yer alan 2022 yılına kadar
tüm nükleer santralleri kapatmayı amaçlaması bunun en önemli
göstergelerindendir.
2011 yılının başlarında Mısır’da cereyan eden iç karışıklıklar, Arap
Dünyasını etkisi altına alarak, Libya, Suriye, Yemen gibi ülkelere
de sıçramıştır. Petrol konusunda öncü olan bu ülkelerde meydana
gelen karmaşalar petrol piyasasının nerdeyse durağan olan yapısını olumsuz yönde etkilemiş dünya kamuoyunda endişelere yol
açmıştır.

These negative developments brought positive ones along. Governments developed precaution policies, took precautions in accordance with their internal dynamics and tried to minimize the
negative effects in energy sector. Within this scope main studies
have been on decreasing energy import and supporting domestic
production. We can see America which carried out 29 % importation in 2007 and decreased this rate to 24 % in 2009. In America
which headed for domestic production shale has increase is obviously detected.
The extensions of precautions taken by America also observed in
European countries. Especially Germany made changes on current systems, decreased in demand on fossil fuels, instead started to use renewable energy sources. Germany’s policy on closing
down all its nuclear power plants by 2022 is the most important
indicator for this issue.
Domestic conflicts occurred in Egypt in the beginning of 2011 penetrated Arabian World and affected countries such as Libya, Syria,
Yemen. Chaos occured in these countries which have the lead in
petrol sector negatively affected the constant structure of petrol
market and led worldwide concerns.

Fukuşima kazasıyla birlikte Japonya’da devre dışı kalan santraller, Japonya’nın LNG ve kömüre olan yönelimini de artırmıştır. Diğer yandan dünya çapında kaya gazı üretiminde meydana gelen
olumlu gelişme, LNG ithalatını dünya genelinde yaygınlaştırmış
ve LNG’nin mevcut önemini yüksek seviyelere çıkarmıştır.

Power stations which have been deactivated due to the accident
occurred in Fukushima increased the need of LNG and coal in Japan. On the other positive development in shale gas, popularized
LNG import all over the world and increased the current value of
LNG.

Avrupa Birliği gündeminde yer alan, Almanya’nın nükleer santrallerini 2022 yılında kapatma kararı, Avrupa’nın enerji tüketimine bir
etkisinin olmayacağı düşünülmekle birlikte, Almanya’nın yenilenebilir enerjiye geçişteki ivmesini artıracağı düşünülmektedir. Almanya’da son yıllarda yürütülen ‘yeşiller’ politikası, Almanya’nın
enerji konusunda ne kadar ciddi adımlar attığının ve ilerleyen yıllarda ne gibi olumlu gelişmeler beklediğini bir göstergesidir. Diğer
yandan Avrupa Birliği içerisinde İspanya ve Portekiz’de yaşanan
finansal krizler, Yunanistan’da meydana gelen ekonomik çöküş,
Avrupa’yı enerji anlamında zorlamışsa da kayda değer bir etki yaratmamıştır.

Germany’s decision on closing it’s all nuclear power plants by
2022 is taken in the agenda of European Union and it is thought
that it shall have no effect on European power consumption and
will increase Germany’s acceleration in converting to renewable
energy. Germany’s ‘greens’ policy conducted in recent years
shows the determination of Germany and how positive improvements they expect in following years. On the other hand financial crises in Spain and Portugal and economic collapse suffered
in Greece in recent years put Europe into trouble but caused no
significant effect.

Dünya’nın enerji konusunda genel durumuna baktığımızda, önümüzdeki 20 yıllık bir süreçte fosil yakıtlar enerji talebindeki artışın
%75’lik bir kısmını oluşturması öngörülmektedir. Şu an günlük
yaklaşık 87 milyon varil olan petrol ihtiyacının 2030 yılında 105
milyona çıkması tahmin edilmektedir. Artan nüfus ve talebe paralel olarak önümüzdeki 20 yıllık süreçte enerji konusuna 26 trilyon dolarlık yatırım yapmak gerekecektir. Bununla birlikte, şu an
milenyum çağı içerisinde bulunsak da dünya üzerinde 1,5 milyar
insanın hala elektriğe olan ulaşımı yoktur. Yaklaşık 3 milyar insan
ise pişirmede eski usul biyokütle yakıtlarını kullanmaktadır. Durumlardan çıkarılacağı üzere, modern enerji hizmetlerine ulaşmadaki olanaksızlık, ekonomik ve sosyal gelişmeyi de ciddi derecede
sekteye uğratmaktadır.

Considering general status of the world in the following 20 years
increase in fossil fuels shall constitute 75 %. It is estimated that
the daily need of petrol of 87 billion barrels today shall be around
105 billion in 2030. In parallel with increasing population and demand in the following 20 years an investment of 26 trillion dollars
is required. Besides, even though we are living the millennium era
1.5 billion people in the world still have no access to electricity.
Around 3 billion people still uses old school biomass fuels for
cooking. We can deduce that impossibilities in reaching modern
energy services significantly disrupts economic and social development.
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kendi iç dinamiklerine göre önlemler almış, enerjideki olumsuzlukları minimum seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Bu kapsamda
başlıca çalışmalar, enerji ithalatını azaltmak, yerli üretime destek
vermek olmuştur. Bu durumun bir örneğini, 2007 yılında enerji
alanında %29 ithalat yapan 2009 yılına gelindiğinde bu değerini
%24 seviyesine çeken Amerika’da görebiliriz. Yerli imalata yönelen
Amerika’da şeyl-gazı artışı bariz olarak saptanmıştır.

Türkiye’de Enerji
Energy In Turkey
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, her geçen gün
artan enerji talebini karşılamada bilinen hidrokarbon kaynakları
açısından bariz bir şekilde yetersizdir. Türkiye, bir yandan enerji
kaynakları arama faaliyetlerine yoğunlaşırken diğer taraftan da
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan hassasiyeti artırma, enerji
verimliliği bilincini geliştirme, ülkenin coğrafi konumundan istifade
ederek diğer potansiyelleri ortaya çıkarma çabası içerisindedir.
Türkiye’de ki enerji sektörü 2001 yılından itibaren liberalizasyonu
hedefleyen çalışmalara yönelmiştir. Bu kapsamda, piyasalara ilişkin yasalar düzenlenmiş, yenilikçi hareketlere hız verilmiştir. Bu
sayede, rekabetçi ve şeffaf bir enerji piyasası için gerekli adımların
büyük çoğunluğu atılmıştır. Bugün Türkiye coğrafi konum olarak
‘enerji koridoru’ olarak adlandırılan bir hat üzerinde konumlanmıştır. Sahip olduğu bu jeopolitik önem, Türkiye’nin Orta Doğu ve
Avrupa ile olan ilişki bağına güç katmakta, ekonomik anlamda da
kendisine kayda değer katma değerler sağlamaktadır.
Diğer yandan, bugün Türkiye dışa bağımlılığı oldukça fazla ve enerji
talebi de bir o kadar yüksek olan bir ülkedir. Önümüzdeki yıllarda
meydana gelecek artış göz önünde bulundurulduğunda enerjiye
olan ihtiyaç daha da artacaktır. Dolayısıyla, dışa bağımlılığı azaltacak aynı zamanda da artan enerji talebini yerli kaynaklarla karşılayabilecek bir yol haritasının da belirlenmesi gerekmektedir. Aksi
durumlarda, son yıllarda gerçekleşen ekonomik büyümeye paralel
olarak artan enerji ithalatıyla birlikte Türkiye’nin cari açığının artmaya devam edeceği ön görülmektedir.
Önümüzdeki 20-30 yıllık süreç içerisinde petrolün tahtını koruyacağı bu nedenle de ‘ucuz petrol’ döneminin çoktan sona erdiğini
belirten uzmanlar petrol pazarındaki istikrarsızlığında süreceğine
vurgu yapmaktadırlar. Petrol fiyatlarında meydana gelen ani iniş
ve çıkışlar sürekli olmakla birlikte bu değişimsel grafikleri önceden tahmin etmek hala oldukça güç durumdadır. Başta, trafikteki giderek artan araç sayısı, Türkiye’nin petrole olan bağımlılığını
her daim maksimum seviyede tutmaktadır. Bu yüzden, Türkiye’nin
petrole olan ihtiyacı ve petrol ithalatı önümüzdeki uzun yıllarda da
devam edecektir.
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güneş, rüzgar, jeotermal,
biomas gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep ve ihtiyaç
oldukça fazladır. Katı enerji kaynaklarının her geçen gün azaldığı, piyasaların giderek zor bir hal aldığı günümüzde, yenilenebilir
enerji kaynakları dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gündeminde
ön plana çıkmaktadır. Öncelikli olarak elektrik üretimi olmak üzere kullanılan rüzgar enerjisi dünya çapında da önemini artırmıştır.
Türkiye’de ise 2007 yılında çıkarılan kanunla birlikte yenilenebilir
enerji kaynakları elektrik enerjisi üretiminde kullanımına ilişkin
düzenlemeler getirilmiştir. Ciddi anlamda rüzgar akımına sahip
Türkiye’de yaklaşık 50 bin MW civarında bir gücü besleyecek potansiyel olduğu saptanmıştır. Stratejik çalışmaların gün geçtikçe

Turkey, a developing country is obviously insufficient in terms
of meeting known hydrocarbon sources to meet its own energy
request which increases every passing day. On one hand Turkey
is focused on searching energy sources and on the other hand
it makes an effort to increase sensibility on renewable energy
sources, developing energy sufficiency consciousness and reveal
its other potentials by taking the advantage of the geographical
position of the country.
Energy sector in Turkey started to head towards studies aiming
liberalization as of 2001. Within this scope new regulations enacted for the market and innovative movements are incited. By this
means most of the steps required for a competitive and transparent energy market have been taken. Today Turkey is geographically located on a line where is named as “energy corridor”. Its
geopolitical importance improves Turkey relationship with Middle
East and Europe, and provides added values in terms of economic
issues.
On the other hand today Turkey is a country which suffers foreign
source dependency and has a high energy demand. Considering
following years’ raise, demand for energy will increase more and
more. Thus, a road map which shall decrease foreign source dependency and meet energy demand with domestic sources must
be adopted. Otherwise, due to the increased energy import in parallel with recent years’ economic growth, current deficit is expected to keep increasing.
Experts foresee that in the following 20-30 years petrol will keep
its throne thus, “cheap petrol” era is over which means instability in petrol market shall continue. Rapid increase and decreases
in petrol prices are continues while it is still too hard to forecast
this changing graphic. Especially increasing number of vehicles
in traffic keeps Turkey’s dependency in petrol at maximum level.
This means Turkey’s petrol demand and petrol import will keep its
importance in following long years.
Just like the rest of the world the need for renewable energy
sources in Turkey such as solar, wind, geothermal and biomass
energy is quite high. Today solid energy sources diminish day by
day and market has become tougher, which brings renewable
energy sources into the first item of agenda in Turkey and in the
world. Especially wind energy used for electric energy generation has become more and more important all over the world.
In Turkey regulations regarding the use of renewable energy for
electric energy generation has been enacted in 2007. Turkey has
a significant flow of wind and it is detected that the country has
a potential power to feed 50 thousand MW power. In wind energy
sector where strategic studies increases day by day, it is foreseen
that 20 thousand MW power shall be generated in Turkey around
2020.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir diğeri olan jeotermal enerji
kaynakları, Türkiye’nin çokta alışkın olmadığı türden bir enerjidir.
Daha çok, ısıtma amaçlı ve turizm bölgelerinin belirli kesimlerinde
faydalanılan jeotermal enerjiden elektrik üretimi 95 MW civarlarındadır. Bununla birlikte 650 MW’lik bir kuruluşa elektrik gücü
verebilecek potansiyelin olduğu, yapılan son çalışmalarla birlikte
saptanmıştır. Bu potansiyelin tamamının yine 2020li yıllarda bütün olarak aktif bir şekilde kullanılacağını belirten uzmanlar, ısıtmada ve turizmde kullanılabilecek 30 bin MW’lik potansiyelinde
önümüzdeki ilerleyen yıllarda kullanıma kazandırılacağını tahmin
etmektedirler.
Tüm dünya gündemin şüphesiz damgasını vuran en önemli gelişmelerden biri de küresel ısınmadır. İklimlerin yavaş yavaş hal değişikliği aldığı günlerde, Güneş’in dünyaya yansıyan süresinde de
uzama meydana gelmiştir. Küresel ısınma her ne kadar negatif bir
durum olsa da Güneş enerjisinden faydalanabilmek adına tatminkar bir durumdur. Türkiye’de temel olarak su ısıtmada faydalanılan
güneş enerjisinden, son yıllarda enerji politikalarındaki meydana
gelen gelişmelerle birlikte elektrik üretiminde de faydalanılmaya
başlanmıştır. Ülkemizde ısıtma alanında kullanılan güneş enerjisi
seviyesi toplam potansiyelin %5’i dahi olmamakla birlikte, güneşten elde edilecek enerjide geliştirmeler ve ilerlemeler planlanmaktadır. Şu an ufak çaplı da olsa, park aydınlatmalarında,
yol uyarı levhalarında, trafik ikaz lambalarında kullanılan güneş
enerjisi önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içerisinde büyük bir alanda
uygulama bulacağı tahmin edilmektedir. Yaygınlaştırılacak güneş
panelleri sayesinde birçok kurum ve kuruluş kendi bünyelerinde
tüketmiş oldukları elektriği güneş enerjisi sayesinde üretebilecek, artı harcamalar en aza indirgenecektir. Diğer yandan, özellikle
son yıllarda Türkiye’de görüşülmekte olan sokak direklerinin led
lambalarla donatılacak olması da gündüz sağlanacak olan güneş enerjisi depolamasıyla mümkün olacaktır. Bu sayede Türkiye,
ekonomik anlamda elektriğe ayırdığı bütçede son derece memnun
edici tasarruflar elde edecektir.
Türkiye’nin güncel enerji politikalarını incelediğimizde Türkiye’nin
şu an enerji verimliliği ve enerji tasarrufu üzerine politikalar geliştirdiğini rahatlıkla görebiliriz. 2007 yılı içerisinde yürürlüğe konulan
Enerji Verimliliği Yasası’yla, enerjinin etkin kullanımı konusunda
Türkiye önemli bir adım atmıştır. Diğer yandan devletin tasarruflu
ürünlere olan teşviki, yetkili firmaların kullanıcılara enerji tasarrufu ‘A+’ ürünler pazarlayabilme çabası gibi çalışmalar Türkiye’nin
enerji konusunda eskiye nazaran çok daha bilinçli bir seviyeye geldiğini göstermektedir. Artan nüfus karşısında gün geçtikçe azalan
enerji kaynakları bir yandan, gelecek nesillere de yaşanabilir bir
dünya sunmak adına enerjideki verim ve tasarrufa karşı olan hassasiyetini artıran Türkiye bu konudaki çalışmalarını da ilerleyen
zamanlarda büyük oranda artıracaktır.

Geothermic energy source, another renewable source of energy
is a sort of power to which Turkey is not used to. Electric energy generation from geothermic energy which is mostly used for
heating purposes and some touristic areas is around 95 MW.
However it is detected that there is a potential to supply energy
for a facility with 650 MW. Experts state that this potential shall
be actively used around 2020 and additionally 30 thousand MW
potential power shall be earned to be used in heating and touristic
purposes in following years.
Another issues leave its mark on world’s agenda is doubtlessly
global warming. Today climates started to differ slowly and the
time of sunlight reaches the world prolonged. Even though global
warming is a negative issue, this is a favorable status to make use
of solar energy. In Turkey solar energy is basically used for heating water but in recent years together with the developments in
energy sector it has been started to be used energy sector. Solar
energy level used in heating area in our country is not even at 5
% of its potential and developments and progresses in the use
of solar energy are planned. Today solar energy is only used for
park illumination, road warning signs, traffic warning lamps, but
in following 10-15 years it is expected to be used in much larger
areas. Thanks to the solar panels most institution and facilities
shall generate their own energy from sunlight which will decrease
expenses to minimum levels. On the other hand, the plan to equip
street poles with LED lamps plans to use the energy absorbed in
daytime. Thanks to such developments Turkey will make a great
deal of saving from the budget allocated for electricity.
When we examine current energy policies of Turkey it is easily
seen that policies regarding energy sufficiency and energy savings
are developed. With Energy Efficiency Law entered into force in
2007 Turkey took a great step in terms of efficient usage of energy. On the other government’s incentives on usage of energy saving products and company’s effort on marketing ‘A+’ product are
the proofs which shows Turkey’s consciousness level regarding
energy saving has increased. Considering the increasing population and diminishing energy sources, in order to leave a habitable
world to next generations Turkey shall increase its sensitivity and
studies in this field in following years.

FAALiYET RAPORU

ANNUAL REPORT

2013

39

yoğunlaştığı rüzgar enerjisi sektöründe, Türkiye’de 2020 yıllarında
20 bin MW seviyesinde güç elde edileceği ön görülmektedir.

Dünya’da Doğalgaz
Natural Gas In The World
Dünya enerji tüketiminde %24 lük bir paya sahip olan doğalgaz,
bu değeri ile petrol ve kömürden sonra en çok tüketilen üçüncü
yakıttır. 2008-2009 yıllarında meydana gelen krizlerden dolayı
doğalgaza olan talep dünya çapında %6 düşüş yaşamış olmasına rağmen, doğalgaz cazibesini kaybetmemiştir. Doğalgaza olan
talebin başlıca nedenleri arasında, doğalgazın ekonomik olarak
uygunluğu, küresel ısınmaya karşı güçlü bir tedbir ve çevre dostu yakıt oluşu ve erişim kolaylığı gelir. 2030lu yıllara gelindiğinde
doğalgaza olan talep payının %26 seviyelerine çıkması beklenmektedir. Öyle ki, gelişimlerini hızlı bir ivme ile gerçekleştiren Çin,
Hindistan ve Orta Doğu ülkelerinin doğalgaza karşı olan taleplerine bakıldığında, doğalgazın payının giderek artacağına kesin bir
gözle bakılmaktadır.
Çağımızın son günlerinde, konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan (kaya gazı ile kömür yataklarına bitişik metan gazı) yöntemlerle üretilebilecek doğalgaz rezervlerindeki meydana gelen artış,
önümüzdeki 30 yıllık sürecin dünya çapında ki doğalgaz arzını
rahatlıkla karşılayabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, rezervlere ulaşmada kullanılan teknoloji, kaynaklara olan ihtiyacın
artması gibi faktörler göz önüne alındığında gaz fiyatlarının stabil
bir yol izlemeyeceği sonucu çıkarılabilir.
Dünya genelinde bulunan güncel doğalgaz rezervleri geçtiğimiz
yıla kıyasla 500 milyar m³ azalarak 187 trilyon m3 seviyelerine
inmiştir. %0,3 oranında olan bu düşüşle birlikle dünya üzerindeki
doğalgaz rezervlerinin en büyük payı olan Rusya’dan İran’a geçmiştir. 33,5 trilyon m³ ile İran dünyada en büyük doğalgaz rezerv
kapasitesine sahip ülke konumundadır.
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Dünya enerji sektöründe doğalgaz ‘Altın Çağı’ olarak adlandırılmıştır. Bu kavramın verilmesinin temel nedeni ise Kuzey Amerika coğrafyasında konvansiyonel olmayan yöntemlerle üretilen
doğalgazda meydana gelen yeniliklerdir. Bu yeniliklerin başında
doğalgaz üretiminde kullanılan ve varlığından bolca faydalanılan
kaya gazı, kömür yatağı metan ve sıkışık gaz rezervleri gelmektedir. Doğalgaz üretiminde kullanılan bu yöntemler sayesinde
doğalgazın çıktığı ülkelerde ithalat bağımlılığı azalacak, aynı za-

With its 24 % share in world energy consumption natural gas is the
third most used fuel after petrol and coal. Even though the crises
occurred in 2008-2009 demand on natural gas has decreased 6 %
all around the world, but still has not lost its charm. Main reasons
of preferring natural gas are its economic price, its competitive
power against other energy sources, its being a strong precaution
against global warming as an environmental friendly fuel and its
easy accessibility. Around 2030 it is expected that the demand on
natural gas shall be around 26 %. In fact considering the demand
of Middle East countries, China and India which undergo a swift
development, increase in natural gas share is taken for granted.
In recent years the increase in natural gas reserves which can be
produced in conventional and unconventional methods (shale has
and coal gas adjacent to coalfields) shows that world’s natural
gas need can be meet for the next 30 years. Besides considering
the technology used for reaching the reserves and increase in the
need of sources we can state that gas prices shall not follow a
stable course.
Current worldwide natural gas levels diminished 500 billion m3
compared to last year and decreased to 187 trillion. With this 0.3
% decrease Iran now holds the highest reserves instead of Russia. Today Iran has the largest natural gas capacity with its 33.5
trillion m3 reserve.
Natural gas is defined as the “Golden Age” in world energy sector.
This title is given due to innovations developed in North America
in unconventional production of natural gas. Shale has, coalfields
and entrapped gas reserves used for the production of natural
gas are the leading innovations. Thanks to these methods used
in natural gas production, countries having natural reserve will be
less dependent to import and moreover positive developments
will occur in global natural gas market. In spite of such potentials
methods used in productions drew attention on environmental issues which are still debated in Europe.

Dünya Doğalgaz Rezervleri
Natural Gas Reserves in the World
KONVANSİYONEL
CONVENTIONAL

TOPLAM
TOTAL

KONVANSİYONEL OLMAYAN / UNCONVENTIONAL
Sıkışık Gaz

Kaya Gazı

Kömür Yatağı Metan

Ara Toplam

Trilyon m3

Compressed Gas

Shale Gas

Coalfield Methane

Sub Total

Trillion

Doğu Avrupa / Avrasya

144

11

12

20

44

187

Ortadoğu

125

9

4

0

12

137

Asya Pasifik

43

21

57

16

94

137

OECD Amerika

47

11

47

9

67

114

Afrika

49

10

30

0

40

88

Latin Amerika

32

15

33

0

48

80

OECD Avrupa

24

4

16

2

22

46

Toplam

462

81

200

47

328

790

Eastern Europe / Eurasia
Middle East
Asia Pacific

OECD America
Africa

Latin America
OECD Europe
Total

*2012 Dünya Enerji Ajansı 2012 Dünyada Enerjiye Bakış Raporu / World Energy Outlook 2012, International Energy Agency

Mevcut gaz rezervlerine ilave olarak 2010 yılında 3,3 trilyon m³ ve
2011 yılında 2,3 trilyon m³ gaz rezervi keşfedilmiştir. Bu rakamların
600 milyar m3’ünü İran oluştururken 500 milyar m3’ünü Doğu Afrika coğrafyasında keşfi yapılmıştır. Diğer yandan konvansiyonel
olmayan yöntemlerle çıkarılan doğalgazın rezerv miktarları ise
200 trilyon m³ kaya gazı, 80 trilyon m³ sıkışmış gaz ve yaklaşık 50
trilyon m³ metan gazı olarak kayıtlara geçmiştir.
Doğalgazdaki üretim trendine baktığımızda ise 2013 yılında 3,5
trilyon m³ olan doğalgaz üretiminin 2040 yıllarında 4,5-5 trilyon
m³ seviyesine gelmesi öngörülmektedir. Bugün, dünya gaz üretiminde önde gelen ülkeler Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, İran,
Kanada, Katar, Cezayir ve Norveç’tir. Konvansiyonel olmayan yollarla doğalgaz üretimi yaparak durumunu avantaja çeviren Kuzey
Amerika’nın ise önümüzdeki 10 yıllık süreçte Rusya’yı arkasında
bırakacağı ön görülmektedir. Bu durumun sonucu olarak ilerleyen
yıllarda Kuzey Amerika’dan yapılacak olan LNG ticareti artacak ve
LNG global sektörde önemli bir paya sahip olacaktır.
Avrupa kıtası doğalgaz üretiminde dünya genelinin gerisinde
kalmış olmasına rağmen, 2020’li yıllarda doğalgaz üretim kapasitesini yılda 20 milyar m³ seviyesine çıkarması beklenmektedir.
Avrupa’da ki durumun aksine Orta Doğu coğrafyası konumu gereği
atak bir ivme göstermektedir. 2020’de yılda 10 milyar m³ üretim
seviyesine gelecek olan İsrail 2035’te 20 milyar m³ seviyeye çıkması planlanmaktadır. Bu bilgilerin ışığında, en büyük artışın Rusya, Türkmenistan ve Azerbaycan ülkelerinde olması beklenmektedir. 2012 yılında bu üç ülkenin toplam değeri olan 672 milyar m³
doğalgaz üretimi, 2035 yılında 850 milyar m³ seviyesine çıkacağı
tahmin edilmektedir.

In addition to current gas reserves, in 2010 3.3 trillion m3 and in
2011 2.3 trillion m3 gas reserved was discovered. 600 billion of
such amount was discovered in Iran while 500 billion was discovered in East African geography. On the other hand natural gas
produced in unconventional methods is registered as 200 trillion
m3 shale gas, 80 trillion m3 entrapped gas and approximately 50
trillion m3 as coal gas.
Considering natural gas production trend 3.5 trillion m3 production
in 2013 is estimated to reach 4.5-5 trillion m3 around 2040. Today
leading countries in natural gas production are Iran, Canada, Qatar, Algeria and Norway. Conduction unconventional production,
North America is expected to leave Russia behind in ten years.
As a result in following years LNG trade from North America will
increase and LNG will have a significant share in global sector.
Even though Europe fall behind in terms of natural gas production
around 2020 the production is expected to increase at 20 billion
m3. In contrary to Europe, Middle East geography displays a swift
acceleration due to geographical location. Israel plans to increase
its production to 20 billion m3 which will become 10 billion m3 in
2020. Within the light of this information the biggest increase is
expected to become in Russia, Turkmenistan and Azerbaijan. The
total value of these three countries at 672 billion m3 natural gas
production in 2012 is expected to rise to 850 billion m3 in 2035.
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manda küresel doğalgaz piyasasında da olumlu yönde gelişmeler yaşanacaktır. Bu potansiyellere rağmen, üretimde kullanılan
metotlar doğalgaz üretiminin çevresel çekinceler dikkat çekmiş
ve bu sakıncalar Avrupa’da hala devam etmekte ve tartışmalara
yol açmaktadır.

Türkiye’de Doğalgaz
Natural Gas In Turkey
1970 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından
Hamitabat ve Kumrular bölgelerinde keşfedilen doğalgaz ilk olarak 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikasında kullanılmıştır.

Natural gas discovered 1970 by Turkey Petroleum Corporation
around Hamitabat and Kumrular regions used in Pınarhisar cement factory for the first time in 1976.

İlk doğalgaz kullanımının ardından, artan nüfusa ve sanayileşmeye paralel olarak doğalgaz kendine ait bir sektör oluşturmuş
ve zaman içerisindeki önemini artırmıştır. Toplumsal yapının hızlı
gelişiminin yanı sıra, şehirlerde artan hava kirliliğinin de başlıca
çözümleri arasında ilk sıralarda yer alan doğalgazın ilk ithalatı
da 1984 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile
imzalanan anlaşmanın ardından 1986 yılında başlamıştır. Doğalgazın, Türkiye’ye Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
(BOTAŞ) tarafından taşındığı anlaşma 25 yılı kapsamaktadır. Bu
bağlamda söz konusu anlaşma 2011 yılında sona ermiş, yerini
yeni anlaşmalara bırakmıştır.

Following the first use of natural gas, in parallel with increasing
population and industrialization, natural gas has become a sector
of its own and in time gained importance. Alongside with the swift
development of social structure first importation of natural gas
which has been pointed out as a leading solution of air pollution
was carried out in 1986 after executing an agreement with USSR
in 1984. The agreement covers 25 years by which natural gas was
carried by Turkey Pipelines and BOTAŞ. In this context the agreement expired in 2011 and yield to new agreements.

Günümüzde ise Türkiye’nin geçmiş yıllarda yaptığı anlaşmalar
aracılığı ile gaz tedariki sağlanmaktadır. Türkiye doğalgaz ihtiyacının %60’ını Rusya’dan karşılamaktadır. Bunla birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın stratejik planına göre bu payın %50’nin
altına çekilmesi hedeflenmektedir.
Buna göre, yapılan anlaşma ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Türkiye’de ilk doğalgaz üretimi ise 1976 yılında başlamıştır. 1987
senesine gelindiğinde Türkiye’nin toplam üretim ve tüketim do-

Today natural gas is provided in Turkey through the agreements
executed in previous years. Turkey meets 60 % of its natural gas
need from Russia. But this rate is planned to be decreased to 50
% in accordance with the strategic plan of Ministry of Energy and
Natural Sources.
Accordingly, the agreement and periods covered is shown in Table
below.
First natural gas production in Turkey started in 1976. In 1987
total production and consumption amount of Turkey’s natural
gas registered as 7474 m3. Nevertheless in 2012 natural gas consumption of Turkey reached 46.5 m3. Today natural gas consump-

Doğalgaz Alım Sözleşmesi
Natural Gas Purchasing Agreement
Sözleşme

Miktar

Sözleşme Tarihi

Süre (Yıl)

Gaz Teslimatına Başlanan Yıl

Agreement

Amount

Agreement Date

Duration (Year)

Date Of Gassing

6

14.02.1986

25

1987

4

14.04.1988

20

1984

1,2

09.11.1995

22

1999

10

08.08.1996

25

2001

16

15.12.1997

25

2003

8

18.02.1998

23

1998

16

21.05.1999

30

-

6,6

12.03. 2001

15

2007

Rusya Fed. (Batı Hattı)
Russian Federation (West Line)

Cezayir (LNG)
Algeria

Nijerya (LNG)
Nigeria

İran
Iran

Rusya Fed. (Mavi Akım)
Russian Federation (Blue Stream)

Rusya Fed. (Batı Hattı)
Russian Federation (West Line)

Türkmenistan
Turkmenistan

Azerbaycan
Azerbaijan
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* 2012 EPDK Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu / 2012 EMRA Natural Gas Sector Report

ğalgaz miktarı 747 milyon m³ olarak kayıtlara geçmiştir. Bununla
birlikte 2012 yılına gelindiğinde Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 46,5
milyar m³ rakamını bulmuştur. Günümüzde Türkiye’de kişi başı
doğalgaz tüketimi yaklaşık 0,4 m3/kişi civarındadır. Bu rakam Kanada için 2,8 TEP iken, İngiltere ve İtalya için yaklaşık 1,4 TEP’dir.
Bu rakamlar dikkate alındığında, Türkiye ortalama doğalgaz tüketimi açısından diğer Avrupa ülkelerine kıyasla son sıralarda yer
almaktadır. Yine 2012 yılında 664 milyon m3 gaz üretimi yapılarak
Türkiye’nin toplam gaz üretim kapasitesi 13,5 m3 ü bulmuştur. Ayrıca, 2002 yılından itibaren TPAO tarafından yapılan ortaklıklar sayesinde Trakya bölgesinde yapılan yeni doğalgaz keşifleri ve eski
sahalarda açılan yeni üretim kuyuları 2001 yılında düşen doğalgaz
üretimini canlandırmış, doğalgazda tekrar hareketlilik yaşanmıştır. Türkiye’nin rekor üretimi ise 2008 yılında gerçekleştirdiği 1,014
milyon m3 doğalgaz ile kayıtlara geçmiştir.

tion in Turkey is 0.4 TEP/person. This amount is 2.8 TEP for Canada, and approximately 1.4 TEP for England and Italy. Considering
these rates we can say that Turkey is ranked at the bottom of the
list in natural gas consumption compared to European countries.
In 2012 664 m3 gas production is realized and total gas production
capacity reached to 13.5 m3. Besides, as of 2002 thanks to the
partnerships established by TPAO as of 2002, new natural gas
discoveries in Thrace, new production gassers opened in old fields
stimulated natural gas production and lead a vividness in natural
gas. Turkey’s highest production was registered as 1,014 billion
m3 in 2008.

Ülkemizde, doğalgaz konusunda rezerv ve üretim kapasitesi oldukça kısıtlı olmasına rağmen, TPAO son yıllarda doğalgaz arama
ve işletme faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Geçtiğimiz son iki yıl içerisinde 55 adam/ay jeolojik saha çalışması, 82 adet arama kuyusu,
24 adet tespit kuyusu, 51 adet üretim kuyusu çalışmaları yapılarak toplamda 157 kuyu açılmış ve 298.442 metre sondaj çalışması
yapılmıştır. Türkiye’nin şu an itibarı ile üretilebilir doğalgaz rezerv
kapasitesi 6,5 milyar m3 civarlarındadır. Yeni keşif ya da gelişmeler
Rusya
58
yaşanmadığı sürece bu rezervin Türkiye için
9,5 yıllık ömrü vardır.
İran
19
Azerbaycan sonucunda Türk
9
Bununla birlikte, Karadeniz’de yapılan çalışmalar
9
Karasularında olmak üzere Ayazlı-AkkayaCezayir
ve Doğu Ayazlı mev-

In the last two years 55 man/month geologic field study, 82
searching gasser, 24 detection gasser, 51 production gasser studies conducted and in total 157 gasser opened and 298.442 drilling
work carried out. Turkey’s current producible natural gas capacity
is around 6.5 billion m3. As long as no new discoveries of developments made this reserve has a lifespan of 9.5 years for Turkey.
Besides, as a result of studies conducted in the Black Sea natural
gas production processes initiated in Turkish maritime territories,
Ayazlı-Akkaya and East Ayazlı regions and in 2012 approximately
350 thousand m3 production was carried out.

Nijerya

3

Spot LNG

2

Although our country’s capacity is quite low in terms of natural
gas reserve and production, TPAO focused on natural gas research and process activities in recent years.

Türkiye Doğalgaz İthalatı
Natural Gas Importation in Turkey
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Türkiye’nin gaz arzı sağladığı ülkeler ve yüzdelik oranları
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kilerinde doğalgaz üretimine başlanmış olup, 2012 yılında günde
yaklaşık 350 bin m3 doğalgaz üretimi gerçekleştirilmiştir.
Doğalgaz, enerji kaynaklarına olan ihtiyacın arttığı dönemde giderek önemini artıran bir enerji kaynağı haline gelmiş ve bugün birçok sektörde kullanım alanı bulmuştur. Toplumların temel ihtiyacı
olan ısınmadaki payının yanı sıra doğalgaz ülkemizde öncelikli
olarak elektrik üretiminde kullanılmaktadır. %47lik bir oranla doğalgazın elektrik üretimindeki payı diğer kullanım alanlarına göre
kayda değer bir pay göstermiştir.
İlerleyen yıllarda doğalgazın Türkiye için öncelikli ve tek enerji
kaynağı olması ön görülüyor. Çevreye olan dost tutumu, maliyetinin diğer yakıtlara göre sağladığı ekonomik avantaj ve farklı
sektörlerdeki zengin kullanımı doğalgazı diğer enerji kaynakları
arasından açık ara öne getiriyor.

Faaliyetler

Basından

Natural gas has become a significant energy source in times when
demand in energy sources increased and today has a large area
of utilization. As well as its share in heating, the basic need of societies, natural gas is primarily used for electric generation in our
country. With a rate of 47 % utilization from natural gas for electric generation has a significant share compared to other sources.
In following years natural gas is estimated to be the primary and
exclusive energy source for Turkey. Its environmental friendly
structure, economic advantage compared to other fuels rich usage areas in different sectors makes natural gas the leader by far
among the other sources.

Yıllara Göre Doğalgaz Tüketimi (milyar sm3)
Natural Gas Consuming by Years (bilion sm3)
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Kayseri ili Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde doğalgaz dağıtım ve pazarlama faaliyeti gösteren Kayserigaz,2013 yılına kadar yapılan yatırımlar ile şehrin %98’lik bir kesimini doğal
gaz kullanımına hazır hale getirmiş ve özellikle ana dağıtım hattı
yatırımının neredeyse %100’ü tamamlanmıştır.

Performing natural gas distribution and marketing activity in
the urban area of Kayseri Metropolitan Municipality, Kayserigaz,
thanks to its investments until 2013, has made 95% of the city
ready for the use of natural gas and particularly, completed 100%
of its investment on the main distribution line.

Kayseri sınırları içerisinde yer alan konut, ticari ve sanayi tesislerine yapılacak olan doğal gaz altyapı şebekesinin etüt, dizayn,
boru çapı hesabı ve tatbikat projeleri yapılmakta, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu adına çalışmakta, kontrol firmasından gerekli
onaylar alınmakta, sahada yapılan imalatların projeye uygunluğu kontrol edilmekte, standartlar ve şartnameler doğrultusunda malzeme seçimi, talebi ve planlaması yapılmakta ve yatırım
bütçesi oluşturulmaktadır.

Survey, design, pipe diameter calculation and application projects
of the natural gas infrastructure network which will be established
at the houses, commercial and industrial facilities in Kayseri are
performed, working by the name of EMRA, necessary approvals
are obtained from the control firm, material selection, compliance
of on-site manufacturing is checked, material selection, demand
and planning is carried out according to the standards and specifications, and investment budget is created.

2013 yılında 6 adet ST 4 ve 2 adet de ST6 olmak üzere toplam 8
adet çelik branşman ve bölge regülâtörü giriş vanası projelendirilmiştir. Branşman hatları, ana hat ile bölge regülâtörlerini birbirine bağlayan hat olup her bölge regülâtörünün girişinde gömülü
tip çelik vana bulunmaktadır. Bölge regülatörleri genellikle belediyelere ait yeşil alanlara yerleştirilmekte ve kapasiteleri normal
durumda 5.000 m³/h, arıza durumda ise 6.500 m³/h lik gaz debisi
sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir.

In 2013, 8 steel branch and area regulator inlet valves in total (6
ST4 and 2 ST6) were projected. The branch line is the line that
connects the main line with area regulators and each area regulator has an embedded steel valve. Area regulators are generally
installed at green areas of municipalities and their capacity is designed to provide a gas flow rate of 5.000 m³/h in normal conditions and 6.500 m³/h in case of failure.

2013 yılında 3 adet Bölge İstasyonu imalatı yapılarak doğal gaz
şebekesi daha da güçlendirilmiş ve 5 adet alçak ve orta basınçlı
hattan beslenen müşteri istasyonu projelendirilmiştir. 50 adet
PE 125, 43 adet PE 90, 5 adet PE 63 ve 6 adet PE 40 olmak üzere
toplam 104 adet polietilen vana ring sisteminde ve sektör girişlerinde olacak şekilde tasarlanmıştır.
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Polietilen hat dizayn hesaplamaları, bölge regülatörlerinin normal ve her birinin ayrı ayrı arıza durumlarına göre yapılmaktadır.
Bölge regülatörlerinin normal durumda %100 besleme, içlerinden birisinin devre dışı kalması ile arıza durumunda çalışarak
regülatörlerin %80 besleme yapacağı dikkate alınmaktadır. Dağıtım şebekesindeki normal durum için maksimum hız 25 m/sn,
arıza durumu için maksimum hız 30 m/sn ve şebekede oluşacak

In 2013, 3 region stations were installed and the natural gas network was strengthened even further. Also, 5 customer stations
which are fed from low and medium pressure line were projected. 50 PE 125, 43 PE 90, 5 PE 63 and 6 PE 40 pipes (140 in total)
were designed in the polyethylene valve ring system and at the
entrance of sectors.
Polyethylene line design calculations are made based on the normal status and failure status of each area regulator. It is considered that area regulators will offer a feed at 100% in normal status,
and the regulators which will operate in case of failure when any
regulator is disabled will offer a feed at 80%. Maximum speed in
the distribution network will be 25 m/sec in normal status and 30
m/sec in any failure; the pressure which will occur in the network
is limited between maximum 4 bars and minimum 1.5 bars. The
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2013 yılında 109 km polietilen hat, 2 km çelik hat, 3 adet
RMS-B ve 5 adet müşteri istasyonu projesi olmak üzere toplam 196 adet tatbikat projesi yapılmış, tüm tatbikat projeleri
planlandığı gibi uygulanmış ve malzeme planlaması tam olarak
sağlanmıştır.
2013 yılında Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’nden
gelen 746 adet dağınık hat talebinin sahada etüt ve tespiti yapılarak her bir hattın malzeme, işçilik, yüzey kaplama, dizayn ve
harita maliyet hesaplamaları yapılmış ve CRM’de kayıt altına
alınmıştır.
2013 yılında içerisinde nüfusu 10.000 ‘e yakın ve nüfusu 10.000
üzeri olan Tomarza, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve
Bünyan ilçelerinin 1.058 km polietilen hat, 33 km çelik hat, 1
adet RMS-A ve 64 adet RMS-B olarak Avan projeleri hazırlanmıştır. Develi ilçesinin polietilen ve çelik Şebeke Yerleştirme ve
Boyutlandırma Projeleri hazırlanmış ve müşavir firma onayları
alınmıştır. Ayrıca Develi ilçesi için 58 km PE40, 16 km PE 63,
9,5 km PE 90 ve 20 km PE125 olmak üzere toplam 103,5 km
polietilen 758 mt ST4, 1.373 mt ST6, 6.789 mt ST12 olmak üzere toplam 8.920 mt çelik hat tatbikat projesi hazırlanmış olup
müşavir firma onayları alınmıştır.
2013 yıllı içerisinde aboneliği serbest müşteri olarak alınan
abonelerin listesini ve maliyet ahesaplamalarını hazırlamış olmakla birlikte toplam 288 adet serbest müşterinin malzeme,
işçilik, satıh kaplama, harita, dizayn ve kontrollük bedeli çalışması hazırlamış ve EPDK müşavir firma onayları alınmıştır.

design calculations approved by the consulting company are turned
into application drawings, the list of materials used in the project
is prepared, project cost is created, executive approval is obtained,
purchase requests are created on SAP and then they are presented
to start construction works after necessary controls are carried out.
In 2013, 196 application projects were conducted as follows: 109
km of polyethylene line, 2 km of steel line, 3 RMS-B stations and
5 customer stations. All application projects were implemented as
planned and material planning was fulfilled completely.
In 2013, the survey and identification of 746 distributed line demands
submitted by the Marketing and Customer Services Department
were carried out and thus cost calculation of each line was made in
terms of material, labor, surface coating, design and mapping, and
they were recorded under the Corporate Risk Management.
In 2013, preliminary projects of 1.058 km of polyethylene line, 33 km
of steel line, 1 RMS-A and 64 RMS-B stations were developed for
Tomarza, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı and Bünyan, the cities
with a population of about 10.000 or higher. Polyethylene and steel
network placement and sizing projects of Develi were prepared and
approvals were obtained from the consulting firm. Also, application
projects of 58 km of PE40, 16 km of PE63, 9,5 km of PE90 and 20 km
of PE125 polyethylene lines (103,5 km in total) and 758 mt of ST4,
1.373 mt of ST6, and 6.789 mt of ST12 steel lines (8.920 mt in total)
of Develi were developed and approvals of the consulting firm were
obtained.
In 2013, the list and cost base of subscribers who are recorded as
free customers was developed. Accordingly, costs base of 288 free
customers was prepared in terms of material, labor, bituminous surface coating, mapping, design and controlling and approvals of the
consulting firm were obtained.
Defining an investment strategy which will meet the changing needs
of the city, Kayserigaz expanded the use of natural gas in the city by
prioritizing the demands of subscribing customers. In line with the
infrastructure investments of the Metropolitan Municipality and Dis-
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basınçlar maksimum 4 Bar ile minimum 1,5 Bar arasında olacak
şekilde sınırlandırılmıştır. Müşavir firma tarafından onaylanmış
dizayn hesaplamaları, microstation programı kullanılarak tatbikat projesine dönüştürülmekte, projede kullanılan malzeme
listeleri çıkartılmakta, proje maliyeti oluşturulmakta, yönetim
onayı alınmakta ve SAP de satın alma talepleri oluşturulmakta, gerekli kontroller yapıldıktan sonra sahaya imalatların başlaması için sunulmaktadır.

Kentin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek bir yatırım stratejisi
belirleyen KAYSERİGAZ, abone olan müşterilerin taleplerine öncelik vererek kentteki gaz kullanımını yaygınlaştırmıştır. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yaptığı altyapı yaptırımları ile aynı doğrultuda kentin hat taleplerini karşılamaya öncelik
vermiştir.
Türkiye’nin en çok gelişen kentlerinden biri olma özelliğini taşıyan Kayseri’nin artan sanayi ihtiyacı, 2013 yılı yatırımlarına da
yön vermiştir. Özellikle yeni sanayi yerleşim bölgeleri ve toplu
konut bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Kayserigaz, inşaatçılar, metalciler ve mobilyacılar sitesine yaptığı altyapı yatırımlarını tamamlayarak yaklaşık 1155 ticari konutun doğal gaz
ihtiyacını karşılamıştır.
Kayserigaz yapım kontrol personeli ve Kayserigaz müşaviri denetiminde teknik şartnamelere, yönetmeliklere, talimatlara,
prosedürlere, standartlara, tatbikat projelerine ve müşteri memnuniyetine uygun bir şekilde imalatların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Dağıtım hattı yatırımlarını büyük ölçüde tamamlamış
olan Kayserigaz yürüttüğü çalışmalarla 2013 yılında 2 km çelik,
89 km polietilen ve servis hattı uzunluğu da 35 km genişleterek sınırlarını 2.262 kilometreye ulaştırmış ve 75 adet yeni bölge
istasyonunu da bünyesine eklemiştir. 2.327 adet yeni servis kutusu konularak şehirdeki kutu sayısı 32.393 rakamına ulaşmış,
mevzuatlara tam uyum çerçevesi içerisinde müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.
Şirketimizde sahip bulunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nın gereklerini aşarak yerine getirmenin yanı sıra, gerek personelimize, gerekse yüklenici
firma personeline verilen eğitimler ile şirketimizde sürdürülebilir
bir güvenlik bilinci yerleştirilmiş ve bununla birlikte her kademeden tüm personelin hem Grup hem de şirketimizin İSG Politika ve
Kurallarını benimsemesi ve uygulamasıyla nihai hedef olan 0 iş
kazasına ulaşılabilmiştir.

ÇELİK HAT
Steel Line

YILLIK / Yearly
TOPLAM / Total

PE HAT
Pe Line
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trict Municipalities, Kayserigaz prioritized the line requirements of
the city.
Increasing industrial requirements of Kayseri, one of the most developing cities of Turkey, guided the investments in 2013. Particularly, Kayserigaz intensified its efforts in new industrial areas and
housing development areas, completed its infrastructure investments at the site of constructors, metal smiths and cabinetmakers and supplied about 1155 commercial estates with natural gas.
Kayserigaz’s construction control personnel and consulting inspections ensure that manufacturing works are performed in
compliance with technical specifications, regulations, instructions, procedures, standards, application projects and customer
satisfaction. Kayserigaz completed almost all of its distribution
line investments. In 2013, Kayserigaz expanded its boundaries to
2.262 kilometers with 2 km of steel lines, 89 km of polyethylene
lines and 35 km of service lines, and established 75 new regional stations. By installing 2.327 new service boxes, the number of
service boxes in the city increased to 32.393 and thus customer
satisfaction was achieved in full compliance with the legislations.
In addition to going beyond and fulfilling the requirements of the
company’s OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System Certificate, Kayserigaz established a sustainable
safety awareness in the company through trainings offered for our
personnel as well as contractors’ personnel, and achieved 0 occupational accidents, which is the final objective, as all personnel
from all levels embrace and implement occupational health and
safety policies and rules of the group as well as the company.
As a part of investments in 2013, 159 natural gas lines were subjected to the required testing stages, and transferred to the operations unit in 1 day and made ready for the gas supply.
The natural gas lines that are manufactured based on the investment projects are defined in the Geographic Information System,
as their as-built purchases are performed, development plans are
applied at the sites when necessary, the natural gas network is
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Yatırım projeleri doğrultusunda imalatı yapılan doğalgaz boru
hatlarının as-built alımlarını yapmak, gerektiği durumlarda
imar planlarını sahaya uygulamak doğalgaz şebekesini güncel
tutmak, hâlihazır haritaları yapmak, sayısal ortamda kullanıma
sunmak ve bunlara ait sözel verilerin sayısal haritalarla ilişkilendirilmesiyle, GIS’e tanımlama işlemini gerçekleştirmektedir. Hem
uydu fotoğrafından hem de yeni yapılan binalara çekilen servis
hatlarından tespit ettiğimiz binaların ölçümlerini yaparak hâlihazırların sürekli güncellenmesi sağlanmıştır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü ile entegreli çalışılarak değişen bina kapı numarası, cadde sokak ve mahalle isimlerini sürekli güncel tutulmaktadır. GIS’e
tanımlanan veriler, yapılacak olan diğer şebeke genişletmelerini,
bakımlarını ve arızalarını göstererek muhtemel arıza kaynakları hakkında kullanıcıya fikir verebilmektedir. Ayrıca tüm tesisler,
bütün detayları ile birlikte sorgulanabilmekte ve harita üzerinde
durum ayrıntılı olarak görüntülenebilmektedir.
EPDK’ya sunulan mühendislik yaklaşımları temel teknik kriterler
neticesinde yasal zorunluluğumuz olmakla birlikte GIS’de minimum adres, bina, hat, RMS, MS ve vana grupları sorgulama gibi
network analizleri bulunması gerekmektedir. Olası bir acil doğal
gaz arızası durumunda arızanın olduğu noktaya gaz veren etraftaki tüm vanaları seçilebilir ve gaz kesintisinden etkilenecek
tüm hatları ve/veya aboneleri gösterebilme imkânı sağlanabilmektedir. Saha ekiplerine iletilmek üzere harita çıktısı ile birlikte
kapatılması gereken vanaları gösterip nitelik ve adresleri ile listeleyebilmektedir.
SAP tarafında bulunan tüm binalara ait adres verilerinin GIS tarafından akması sağlanmakta aynı zamanda SAP ’de alınan abonelik türleri, abonenin ad-soyadı bilgileri, abonelik tarihlerinin
yanı sıra, gaz kullanıcısına ait bilgilerle birlikte sayaçların hangi

updated, existing maps are developed, they are introduced for
use in digital environment and verbal data is associated with the
digital maps. By performing the measurement of buildings from
satellite photos and service lines installed at new buildings, they
are continuously updated.
By working in an integrated way with the Directorate of Geographic
Information Systems of Kayseri Metropolitan Municipality, changing building door numbers and street names are always updated.
The data defined in the GIS can gives information about the potential source of failures to the users, by showing other network
expansions, maintenance and breakdowns. Also, all facilities can
be enquired with all details and the status can be displayed in
detail on the map.
The engineering approaches that we submitted to the Energy
Market Regulatory Authority are our legal obligation under the
main technical criteria, and it is required that the GIS offers network analysis such as the enquiry of address, building, line, RMS,
MS and valve groups at a minimum. Thanks to this system, we
are able to select all valves supplying gas in that vicinity in case
of any potential natural gas failure and display all lines and/or
subscribers which may be affected by the natural gas interruption.
The system can print out a map to deliver to the field teams and
this map shows the valves that need to be closed, with their features and addresses.
Address details of buildings included in the SAP are forwarded by
the GIS, and subscription types, name and surname details of the
subscriber, subscription dates, meter reading dates and meter details can also be enquired on the GIS.
As a part of the activities of map field teams in 2013, as-built purchase of 89 km of main line, 35 km of service line and 2 km of steel
line was performed by GPS. 928 development point applications
were carried out and it is thus prevented to enter the building
blocks. 112 valves were applied and the number of valves was
increased for emergency teams. 458 new building measurements
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34
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SERVİS KUTUSU BİRİM
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5.748
5.748

2.233
7.981

4.966
12.947

4.060
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1.432
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30.066 32.393
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2013 yılı yatırımında toplam 159 adet doğalgaz hattının yapımı,
gerekli test aşamaları tamamlandıktan sonra 1 gün içerisinde
işletme birimine devredilerek gaz arzına hazır hale getirilmiştir.

tarihte okunduğu ve sayaç bilgileri de GIS ekranında sorgulanabilmektedir.

were performed and their base maps were updated accordingly.
As-built drawing of 89 km of main line, 35 km of service line and
2 km of steel line was carried out and smart infrastructure of the
natural gas system was updated. 51 reference sheets were printed to submit to other infrastructure businesses. 628 development
plans were digitalized and updated.

2013 yılı içerisinde harita saha ekiplerinin faaliyetlerinde; 89 km
ana hat, 35 km servis hattı ve 2 km çelik hat as-built alımı GPS
ile gerçekleştirildi. 928 adet imar noktası aplikasyonu yapılarak
imar adalarının içerisine girilmesi engellenmiştir. 112 adet vana
aplike edilerek acil ekiplerin vana yükseltilmeleri sağlanmıştır.
458 adet yeni bina ölçümü yapılarak hâlihazır haritaları güncel
tutulmuştur. 89 km ana hat, 35 km servis hattı ve 2 km çelik hat
as-built çizimi gerçekleştirerek akıllı alt yapı doğalgaz sistemi
güncellenmiştir. 51 adet röper paftaları diğer alt yapı kuruluşlarına verilmek üzere basılmıştır. 628 Adet imar planı sayısallaştırılarak güncel hale getirilmiştir.

In 2013, 14136 projects submitted by authorized interior installation firms to our unit online and in hard copy were examined
and approved by engineers. With these approved projects, 23593
flats were supplied with natural gas in a safe way and compliance
with the standards. On the other hand, natural gas installation of
19164 subscribers who changed their addresses was opened, and
natural gas installation of 20365 subscribers was closed safely.

2013 yılında yetkili iç tesisat firmaları tarafından birimimize sunulan online ve hardcopy şeklinde 14.36 adet proje mühendisler
tarafından incelenerek onayı gerçekleştirilmiştir. Onayladığımız
projeler ikle 23.593 adet dairenin güvenli ve standartlara uygun
bir şekilde doğalgaz kullanması sağlanmıştır. Diğer bir taraftan
adres değişikliği yapan abonelerimizin 19.164 adet gaz açımı yapılarak gaz arzı sağlanmış olup 20.365 adet gaz kapama işlemi
ise güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

During the year, we held meetings and trainings with our authorized interior installation firms when running activities related to
our unit. The personnel of these firms received certificates as a
result of trainings. 2013 was an important year for us. Since it was
the 10th year of our company, we held a gala dinner with our authorized interior installation firms and presented small gifts as a
memory to these firms which have worked with us for 10 years.
We, as the Kayserigaz’s interior installation unit, ended 2013 as
an innovative and accident-free year.

Yıl içerisinde birimimizle ilgi işleri gerçekleştirirken yetkili iç tesisat firmalarımızla toplantılar ve eğitimler gerçekleştirdik. Bu
eğitimlerde firma personellerinin belge almalarını sağladık. 2013
yılı bizim için önemli bir yıldı, şirketimizin 10 yılı olması vesilesiyle
yetkili iç tesisat firmalarımıza bir gala yemeği tarafımızdan verilerek bizimle beraber 10 yılını dolduran firmalarımıza anı olarak
küçük hediyeler takdim edilmiştir.2013 yılını Kayserigaz iç tesisat
birimi olarak başarılı, yenilikçi ve kazasız bir yıl olarak tamamlamış olduk.

We, as Kayserigaz, have considered changing needs of our customers in the last 10 years, and operated to offer uninterrupted
and safe energy services. With this motivation, we always make
investments in this city. Kayserigaz, as a stakeholder which contributes to the development of our city, will continue its achievements and advancement through its powerful cooperation with
leaders, industrialists, customers, construction companies and 76
interior installation companies.

Kayserigaz, geçtiğimiz 10 yıl boyunca müşterilerimizin değişen
ihtiyaçlarını dikkate alarak, kesintisiz ve güvenli enerji hizmetleri
sağlamak için çalışmaktadır. Bu motivasyonla birlikte, şehrimize
sürekli yatırım yapmaktayız. Kentimizin gelişimine katkı sunan
bir paydaş olarak Kayserigaz, şehrimizdeki sanayiciler, müşterilerimiz, yapım şirketleri ve 76 iç tesisat firması ile kurduğu güçlü
iş birliği ile başarılarını ve ilerlemesini sürdürecektir.

For 10 years, Kayserigaz is offering service with the desire to enhance the quality of life of people and make Kayseri a city with
clean air. Kayserigaz’s determined employees are aware of their
responsibilities and they put their heart and soul in offering uninterrupted gas service and high level of customer satisfaction for
the people of Kayseri.

Kayserigaz, 10 yıldır insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye ve
Kayseri’yi, nefes alınabilir bir kent haline getirme isteği ile hizmet
etmektedir. Kayserigaz’ın azimli çalışanları, sorumluluklarının bilincinde, Kayseri halkına kesintisiz güvenli gaz hizmeti ve yüksek
müşteri memnuniyeti sağlamak için canla başla çalışmaktadır.
BÖLGE REGÜLATÖRÜ
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Piri Reis Ödülü
Piri Reis Award

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile hareket eden Kayserigaz, kurulduğu günden bugüne dek sayısız başarılara imza atmıştır.
Gerçekleştirdiği her başarının karşılığını, imaj, müşteri memnuniyeti, güven olarak alan Kayserigaz, sektörde elde etmiş olduğu
ödüllerle de piyasadaki başarısını perçinlemiştir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Piri Reis Harita, Gayrimenkul ve CBS Derneği
tarafından İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası Akıllı Altyapı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nde (SEGİS), Kayserigaz altyapı
bilgi sistemleri uygulaması “Altyapı Bilgi Sistemi Piri Reis Onur
Ödülü” ne layık görülmüştür. Kongrede yapılan Doğalgaz CBS
uygulamalarında. Kayserigaz Altyapı Bilgi Sistemi; yeniliklere
açık, geliştirilebilir yaşayan bir organizma şeklinde kurgulanmış,
şirket içerisindeki tüm birimleri birbirlerine matematiksel bir bağ
ile bağlamış olduğu saptanmıştır.
Kayserigaz tarafından sektörde ilk olarak hazırlanan ve EPDK’ya
sunulan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Standartları (CBS) kitapçığı,
başta Bursagaz olmak üzere doğalgaz, elektrik ve su alanında
hizmet veren bir çok şirkete model olmuş ve yine bu şirketlerce
gerekli entegrasyonlar yapılarak bünyelerine dahil edilmiştir.

Acting on customer satisfaction oriented service approach, Kayserigaz has achieved numerous success so far. Kayserigaz receives each achievement it realizes as image, customer satisfaction and trust, and has strengthened its success in the market
with the awards it won.
In the International Smart Infrastructure Geography Information
Systems Congress (SEGIS) held in İstanbul by R.T. Ministry of Environment and Urban Planning, General Directorate of Geography
Information Systems, Piri Reis Map, Real Estate and CBS Foundation, Kayserigaz Infrastructure Application deserved to receive
“Infrastructure System Piri Reis Honor Award”. In natural gas CBS
applications it is detected that Kayserigaz Infrastructure Information System is developed as a living organism which is innovative,
improvable and connected all units in the company with a mathematical bound.
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Geographical Information System and Standards (CBS) leaflet
prepared and submitted to EMRA for the first time in the market,
has been a model for several companies –Bursagaz particularly
- who operate in natural gas, water and electricity fields and integrated and incorporated by several companies.

Proje Müdürlüğü
Project Management

Altın Vana Ödülü
Golden Valve Award

Kayserigaz, geçmişten aldığı tecrübeyle geleceğini aydınlatan
bir şirket olarak, gerek piyasada ki çalışmaları, gerekse de sosyal sorumluluk alanında yaptığı faaliyetlerle var olan güçlü imajını her daim sağlamlaştırmıştır. Globalleşen dünyanın bir getirisi
olarak, başta insana olmak üzere topluma ve çevreye verilen
önem her geçen gün artmaktadır. Sürekli kendini yenileyen bir
canlı olan Kayserigaz, dünyanın getirdiği farkındalıkları göz ardı
etmeden topluma ve çevreye olan uyumluğuyla işleyişini sürdürmektedir.
İşleyiş mekanizmasının, hanelere yalnızca doğalgaz dağıtmak
olmadığının farkında olan Kayserigaz, insan hayatına vermiş olduğu önem ile de gündeme çıkmaktadır. Kurulduğu günden bugüne dek gerçekleştirmiş olduğu sayısız sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki aktiviteler, Kayserigaz’ın toplum duyarlılığına
verilebilecek en güzel ispatıdır.
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2013 yılı içinde Trabzon’da gerçekleştirilen Türkiye 4. Enerji Zirvesi’nde Kayserigaz’a geleceğin parlayan yıldızları olan çocuklar
için hayata geçirmiş olduğu ‘Dolgi Çocuk Tiyatrosu’ etkinliğinden dolayı “Altın Vana” ödülü verilmiştir. Dolgi Çocuk Tiyatrosu
kapsamında Kayserigaz’ın sevimli maskotu yeşil ejderha Dolgi,
yüzlerce çocuk ile buluşmuş, doğalgaza dair tüm gerekli bilgileri minik katılımcılara aktarmıştır. Dolgi’nin dünyasında olmanın
mutluluğunu yaşayan çocuklar, doğalgazın hava kirliliğini önlemede çevreci bir yakıt olduğunu, ekonomik olduğu kadar konfor
sunan bir enerji kaynağı olduğunu öğrenmişlerdir. Kayserigaz da
yarının geleceğine bugünden yatırım yapmıştır.

As a company who illuminates its future with the experience it
gained from the past, Kayserigaz has always strengthen its existing powerful image by performing activities both in market and
social responsibility fields. As a perk of globalizing world, importance placed on human, society and environment increases every
other day. Kayserigaz, as a continuously self-renewing company,
always considers differences of the world and keeps operating in
harmony with society and environment.
Recognizing that operating mechanism is not only about distributing natural gas, Kayserigaz remains on the agenda with the value it places to human life. Activities carried out within the scope
of social responsibility projects is the best proof of Kayserigaz’s
sense of social sensibility.
In the 4th Turkey Energy Summit organized in Trabzon in 2013,
Kayserigaz deserved to receive “Golden Valve” award due to
the ‘Dolgi Kid’s Theatre’ realized for children, the stars of future.
Within the scope of Dolgi Kid’s Theatre cute mascot green Dragon Dolgi met hundreds of children and provided information for
them about natural gas. Children felt the happiness of living in
Dolgi’s world leant that natural gas is an environment friendly fuel
as well as it is economic and confortable. Kayserigaz invested in
tomorrow’s future today.

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

Kayserigaz kurulduğu günden bugüne kaliteyi ve kaliteli hizmeti
ön planda tutan anlayışa sahip olmuştur. Kayserigaz, değerli Kayseri halkına güvenli ve kesintisiz bir şekilde gaz arzı sağlamayı
öncelikli hedefi olarak belirlemiştir.

Kayserigaz has had an understanding of putting quality and quality service at the forefront since the day it was founded. Kayserigaz
set it as the primary objective to supply safe and uninterrupted
gas to valuable people of Kayseri.

Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü;

Kayserigaz Operation and Maintenance Directorate is composed
of

Bakım Onarım Yönetimi
• Acil Merkez (187)
• Acil Müdahale ve Onarım Ekibi
• Acil Kazı Ekibi
• Kazı Kontrol Ekibi
• Mekanik Bakım Onarım Ekibi
• Elektrik&Elektronik Bakım Onarım Ekibi
• Atölye Bakım Onarım Ekibi
İşletme Yönetimi
• Sevkiyat Kontrol Merkezi
• Şebeke Yönetimi
• Satın Alma
• Malzeme Kontrol&Depo Yönetimi
• Sayaç Kalibrasyon
birimlerinden oluşmaktadır.
KAYSERİGAZ ACİL MÜDAHALE MERKEZİ (ACİL ÇAĞRI
MERKEZİ 187)
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Telefon, telsiz (itfaiye vb…) ve benzeri yollarla bildirilen doğalgaz
acil ihbarlarına etkin, verimli ve hızla cevap verebilmek, acil mü-

Maintenance and Repair Management
• Emergency center (187)
• Emergency response and repair team
• Emergency excavation team
• Excavation control team
• Mecanical maintenance and repair team
• Electrical & Electronics maintenance and repair team
• Atelier maintenance and repair team
Business administration
• Shipment control center
• Network management
• Purchasing
• Supplies Control & Warehouse Management
• Counter calibration units.
KAYSERIGAZ EMERGENCY RESPONSE CENTER (EMERGENCY
CALL CENTER 187)
Emergency response center was established in order to response
emergency natural gas notices reported through telephone, radio
(fire department, etc ...), and in similar ways, to send emergency

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil 187);
•

Acil 187’ye gelen ihbarların kaydedilmesi ve ekiplere iletimi

• Acil müdahale ve onarım ekiplerini ve bakım ekiplerini yönlendirme
•

GIS üzerinden şebeke yönetimi

gibi görevleri üstlenerek, gelen ihbarları sınıflarına ayırarak
SAP-PM programında bildirimlerini oluşturup ihbarları acil müdahale ve onarım ekiplerine yönlendirmektedir.

response teams in the fastest way possible, to perform emergency intervention and to control the situation. For this purpose, a private service number (187) is used. A sufficient number of staff are
employed in the emergency response center to respond to notices
reported through telephone by our customers calling the private
service number.
Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency 187)
undertakes the following tasks:
• Recording the notices to Emergency 187 and delivering them to
the teams
• Guiding emergency response and repair and maintenance the
teams,
• Network management through GIS
and classifies the notices, creates notifications in the SAP-PM program and guides the emergency response and repair teams.

Ayrıca, söz konusu merkezde yeterli sayıda tam teşekküllü acil
müdahale araçları ile yeterli sayıda eğitimli personel bulundurulmaktadır.

In addition, a sufficient number of full-fledged emergency response
vehicle and trained personnel to use them are employed in the center.

Kayserigaz müşterileri, acil durumlarda, Kayserigaz Acil Müdahale Merkezine (Acil 187) bilgi verip, yardım istemektedirler.
Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil 187) personeli, tecrübesi ile ihbarda bulunan kişilerin bildirim veya ihbarları soğukkanlılıkla karşılamaktadır. İhbar konusu olay karşısında nasıl
davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay
yerine ulaşabileceği gibi hususlarda kişiler bilgilendirmektedir.

Kayserigaz customers can call Kayserigaz Emergency Response
Center (Emergency 187) and give notice or ask for help in emergency situations. Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency
187) personnel reply the people’s calls calmly through their experience and inform them about how to deal with the issiue subject to
notice and within how many minutes the emergency response team
can access the scene.

Gerektiğinde Polis, İtfaiye ve Ambulans merkezleri ile bağlantının kurulması ve koordinasyonu Acil Müdahale Merkezi tarafından yapılmaktadır. Telsiz sistemimiz diğer kurum acil servisleri
ile (Emniyet, itfaiye vb…) görüşme yapabilecek şekilde tesis
edilmiştir. Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil 187) ve acil
müdahale ve onarım ekipleri; her türlü iletişimi sayısal telsiz

If necessary, connection and coordination with the Police, Fire and
Ambulance centers are conducted by the Emergency Response Center. Our radio system has been established to be able to communicate with other agencies’ (police, fire centre, etc ...) emergency
services. Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency 187),
and emergency response and repair teams, perform all kind of com-
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dahale ekiplerinin acil ihbara en hızlı şekilde sevk edilmesini
sağlamak, acil müdahalenin yapılması ve kontrol altına alınmasını sağlanmak için Acil Müdahale Merkezi kurulmuştur. Bu
amaçla özel servis numarası (187) kullanılmaktadır. Özel servis
telefon numarasını arayan müşterilerimizin telefonla ihbarlarına cevap verebilecek yeterli sayıda telefon hattı ve personel,
acil müdahale merkezinde bulundurulmaktadır.

aracılığı ile yapmaktadır. Sayısal telsiz sisteminde bulunan araç
takip sistemiyle, ihbar adresine en yakın acil müdahale ve onarım ekibi olay mahalline gönderilerek ve ihbarlar en kısa sürede
değerlendirilerek hizmet kalitesinin en üst düzeyde tutulması
amaçlanmaktadır.

munication via digital radio. With the vehicle tracking system in
digital radio system, it is aimed to send the nearest emergency response and repair team to address subject to issiue, to scene, and
to evaluate notices as soon as possible and to keep the quality of
service at the highest level.

Kayserigaz; doğalgaz ihbarlarına ilişkin asgari olarak aşağıdaki
hususları içerecek şekilde kayıtları muhafaza etmektedir. Bu
amaçla Acil Müdahale Merkezi SAP – PM kayıt sistemleri ile donatılmıştır.

Kayserigaz can keep the records of natural gas notices including
at least the following aspects. For this purpose, Emergency Response Center SAP - PM is equipped with recording systems.

• İhbarı yapan kişinin adı, ihbarın yapıldığı tarih ve saat,

• Name of the person who notices, date and time of receipt of
notice,

• İhbar konusu arızanın olduğu adres,

• Address of the trouble subject to notice,

• İhbarı kaydeden personel ile ihbara müdahale eden ekibin isim
ve görevleri,

• Name of the personnel who records the notice and the names
and duties of the team personnel who intervent the notice,

• İhbar sahibine yapılan bilgilendirme ile alınan tedbir ve yapılan
uygulama.

• Informing to the owner of the notice, the measures taken and
the practice performed.

Kayserigaz Acil Müdahale hizmetleri ücretsiz ve 7 gün 24 saat
olarak verilmektedir.

Kayserigaz Emergency Response services are provided 24 hours a
day and 7 days free of charge.

Bunlara bağlı olarak; Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi üst düzey teknolojik alt yapısı, işinde uzman, güler yüzlü ve iyi eğitim
almış personeli ile müşterilerine en kaliteli hizmeti vermekte ve
hizmet kalitesini her zaman en üst düzeye çıkartmak için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

Correspondingly; Kayserigaz Emergency Response Center provide
its customers the highest quality service with high-level technological infrastructure and expert, friendly and well-trained personnel and work continuously to maximize the quality of service at
all times.

KAYSERİGAZ ACİL MÜDAHALE VE ONARIM EKİBİ

KAYSERIGAZ EMERGENCY RESPONSE AND MAINTENANCE
TEAM

Kayserigaz, müşterilerden gelen ihbarları kayıt edecek Acil Müdahale Merkez personeli ve kullanılacak araçlarından en az bir
adedini personeli ile birlikte 24 saat hazır tutmaktadır.
Acil müdahale ekibinin acil ihbarlara en geç 15 dakikada ulaşması yasal zorunluluktur. Kayserigaz acil müdahale ekibi yasal
zorunluluk sınırından daha hızlı hareket etmekte, yaşanabilecek
sıkıntıların ve istenmeyen olayların bu sayede önüne geçmekte-

Kayserigaz reserves Emergency Response Center personnel to
record the notices from customers and at least one of Emergency
Response Vehicles with its personnel ready 24 hours.
It is a legal obligation for emergency response team to access any
emergency notices in at 15 minutes least. Kayserigaz emergency
response team is moving much faster than the legal limit of ne-
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Kayserigaz kurulduğu günden
bugüne kaliteyi ve kaliteli
hizmeti ön planda tutan
anlayışa sahip olmuştur.
Kayserigaz, değerli Kayseri
halkına güvenli ve kesintisiz
bir şekilde gaz arzı sağlamayı
öncelikli hedefi olarak
belirlemiştir.

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

dir. 2013 yılında 8831 adet acil ihbara ortalama 11.14 dk. sürede
ulaşılmıştır.

cessity, so that it can prevent the distress and adverse events that
may arise. In 2013, the for 8831 emergency notices is 11,14 min.

Kayserigaz dağıtım şebekesinin ve Kayserigaz müşterilerinin
güvenliğinin sağlanması Kayserigaz’ın en önemli önceliği olup,
hizmet kabiliyetinin üst düzeyde tutulması ve sürdürülebilmesi
için sürekli geliştirme ile ilgili çalışmalar ve eğitimler yapılmaktadır. Bu sebeple hali hazırda tam teşekküllü ve hizmete hazır
yeterli onarım araçlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

It is the most important priority for Kayserigaz to ensure the safety
of Kayserigaz distribution network and its customers, and continuous improvement works and trainings are performed to keep a high
level of service and to maintain it. For this reason, it contains already
a full-fledged and ready for service sufficient emergency response
and repair vehicles.

Kayserigaz Acil Müdahale ve Onarım ekibi, aktif 3 ekip olarak
çalışmakta ve her ekip 2 kişiden oluşmaktadır. 1. ekip 3 vardiya
7/24, 2. ve 3. ekip 2 vardiya olmak üzere hizmet vermektedir.

Kayserigaz Emergency Response and Repair team work actively as
3 teams, and each team consists of 2 people. The service is provided
with the 1st team working 3 shifts 7/24, the 2nd team and 3rd team
working 2 shifts 7/16.

Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi; abone ihbarlarına
müdahale, istasyon (sanayi istasyonu, bölge istasyonu vb..) ve
vanaların (polietilen vana ve çelik vana) rutin kontrolü kurum,
kuruluş ve 3. şahıs kazılarının doğalgaz şebekesine zarar vermemesi için kontrolleri, hat hasarlarına müdahale, onarım ve
gazsız kalan abonelerin güvenli şekilde gaz arzlarının sağlanması, yeni polietilen şebekelerin devreye alınması, doğalgaz
şebekesinin bulunduğu noktalara doğalgaz uyarı levhalarının
montajı gibi görevleri üstlenerek, Kayserigaz Acil Müdahale
Merkezi (Acil 187) tarafından SAP-PM’de bildirimi yapılan ihbarları değerlendirmekte, ihbarları başarılı şekilde sonuçlandırmaktadır.

Kayserigaz emergency response and repair team undertakes the
tasks of intervention to notices from subscribers, routine control of
industrial stations, regional stations, etc. and valves (polyethylene
valves and steel valves), control of excavations of other institutions,
organizations, and 3rd parties to avoid damage to natural gas network, intervention to line damages, repairing, providing gas safely
to subscribers remaining without gas supply, putting the new polyethylene networks into use, mounting natural gas warning signs to
the spots where natural gas network is present. It also evaluates
the notices in SAP-PM from Kayserigaz Emergency Response Center
(Emergency 187) and concludes the notices successfully.

Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi teknik bilgi birikimi,
sertifikalı ve iyi eğitimli uzman personeli, üstün teknolojik alt
yapısı ve müşteri odaklı çalışma prensibiyle Kayseri halkının
hizmetindedir.

Kayserigaz emergency response and repair team is at people of Kayseri’s service with its technical knowledge, certified and well-trained
personnel, excellent technological infrastructure and customer-focused working principle.

Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil 187) telefonlarına kurum, kuruluş ve 3. şahıslar tarafından gelen doğalgaz hattı güzergâh talebi Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil 187) tarafından değerlendirilerek, motorlu kazı güzergâh ekibine bildirilir.
Müşterilerimize daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla kurulan
motorlu kazı güzergâh ekibi tarafından, sahada hattın (doğalgaz şebekesi) üzeri işaretlenerek yeri gösterilir. İşaretlenen yer

Demand for natural gas pipeline route calls from institutions, organizations, and 3rd parties to Kayserigaz Emergency Response Center
(emergency 187) are evaluated by Kayserigaz Emergency Response
Center (Emergency 187) and notified to the motorized route excavation team. Motorized route excavation team, established to serve
our customers faster, marks the surface of the line (natural gas network) and its location is indicated. The marked location is checked by
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Kayserigaz has had an
understanding of putting
quality and quality service at
the forefront since the day it
was founded. Kayserigaz set
it as the primary objective to
supply safe and uninterrupted
gas to valuable people of
Kayseri.
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motorlu kazı güzergâh ekibi tarafından daha sonra rutin aralıklarla kazı çalışması bitene kadar kontrol edilmektedir. 2013 yılı
içerisinde kurum, kuruluş ve 3. şahıslara 3.418 adet kazı kontrol
hizmeti verilerek, kazılara nezaret edilmiştir.

the motorized route excavation team at routin intervals until the
end of the excavation. In 2013, 3418 excavation control services
were provided to institutions, organizations, and 3rd parties and
excavations were supervised.

Kayserigaz Acil Müdahale ve Onarım Ekibi dengeli ve emniyetli
doğalgaz akışının temini için boru hatlarında, bölge regülatörlerinde ve vanalarda en fazla on beş günlük periyotlarda basınç
kontrolleri yapmakta, rapor tutmakta ve bu raporları muhafaza
etmektedir.

Kayserigaz Emergency Response and Repair Team, performs
pressure controls at pipe lines, regional regulators and valves in
maximum of ten five-day periods in order to ensure a balanced
and safe flow of natural gas, keeps reports and maintains these
reports.

Kayserigaz şebekesi üzerinde bulunan bölge regülatörü iki haftada bir, vana grupları ayda bir, çelik vanalar ayda bir ve polietilen vanalar iki ayda bir rutin olarak Kayserigaz acil müdahale ve
onarım ekibi tarafından kontrol edilmektedir. Bu sayede, meydana gelmiş ve gelecek olan olumsuzluklar giderilerek şebeke
güvenliği ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Kayserigaz Emergency Response and Repair Team controls the
regional regulators on Kayserigaz network every two weeks, valve
sets on once a month basis, steel valves once a month basis, and
polyethylene valves on every two months basis. In this way, the
negative effects that have occurred or may occur are eliminated
and network security and continuity are ensured.

Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi bugüne kadar hizmetlerinde
kusursuz ve hep daha iyi olmayı ilke edinmiş güler yüzlü çalışanlarıyla Kayseri halkını memnun etmeye çalışmaktadır. Tüm
bunlara bağlı olarak ekiplerimiz şebekeye olan hâkimiyet ve yine
buna bağlı olarak etkin rutin kontroller neticesinde hızlı alınan
önlemlerle bugüne kadar abonelerimizi ve Kayseri’de yaşayanları doğalgazdan kaynaklı oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan korumuştur ve korumaya devam edecektir.

Kayserigaz Emergency Response Center tries to please people
of Kayseri with its cheerful personnel with the principle of being
excellent and always better in its service so far. Correspondingly,
through the mastery in the network and thus the routine controls
and measures taken so far, our teams have protected our subscribers and people of Kayseri from material and moral damages that may occur from natural gas and shall continue to protect
them.

ACİL MÜDAHALE TATBİKATLARI

EXERCISES OF EMERGENCY

Kayserigaz ekipleri, müşteri güvenliği, kesintisiz ve güvenli gaz
arzının sağlanması için Acil Müdahale Ekibinin doğalgaz ile ilgili
P.E Hat hasarları, Çelik Hat hasarları vb. meydana gelebilecek
tüm hasar, kaza, doğal afet vb. olaylara karşı her zaman hazır
bulunmaktadır.

In order to ensure customer safety, and secure gas supply, Kayserigaz teams, Emergency Response teams, are always ready
against all damage, accident, natural disaster etc. that may occur
due to P.E. line damages, steel line damages etc. related with natural gas.

Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü; belirli periyotlarda, farklı senaryolarda hazırlanmış ve personelin haberinin olmadığı
doğalgaz ile ilgili olması muhtemel olayların gerçekleştirildiği
tatbikatlar rutin aralıklarla yapmaktadır. Bu tatbikatların amacı

Kayserigaz Operation and Maintenance Directorate carries out
routine exercises with different scenarios for possible events that
may occur due to natural gas and the personnel are not informed
about the scenarios in advance. The purpose of these exercises

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

BAKIM – ONARIM FAALİYETLERİ

is to keep the personnel always ready against the problems that
may occur due to natural gas and to provide a safe and healthy gas
supply to its subscribers. In this context, in 2013, 2 steel line damage exercises were carried out, the failures in the excercises were
measured and necessary improvements such as training were made.
MAINTENANCE - REPAIR ACTIVITIES

Kayserigaz; Bakım ve Onarım ekipleri faaliyetleri esnasında
ilk olarak ortamı doğalgazdan arındırmakta, ilgili mevzuat ve
standartlara göre gereken tedbirleri alarak güvenliği sağlamaktadır. Kayserigaz, dağıtım şebekesinin fiziki ve teknik özelliklerini, üretici firmaların tavsiyelerini ilgili mevzuat ve standartları dikkate alarak tamir ve bakım kuralları ile ilgili prosedür
ve talimatları hazırlamaktadır. İlgili tüm personele bu talimat
ve prosedürler ile ilgili eğitimler verilerek çalışmaların doğru
yapılması sağlamaktadır. Kayserigaz; altı aylık, bir yıllık ve beş
yıllık bakım programları oluşturarak periyodik bakım ve yedek
parça stoğunu belirlemiş ve sistemlerin bu planlara uygun olarak bakım raporları hazırlamıştır.

Kayserigaz Maintenance and Repair teams, first purifies the environment from the natural gas and takes necessary measures in accordance with relevant legislation and standards and ensures safety
during its operations. Kayserigaz prepares procedures, instructions
and rules for repair and maintenance taking into account the physical and technical characteristics of the distribution network, the
recommendations of manufacturers and the relevant regulations
and standards. All relevant personnel are given training on these
guidelines and procedures and the operations are ensured to be performed correctly. Kayserigaz determines periodic maintenance and
spare parts inventory creating maintenance programs for six-month,
one-year and five-year, and maintenance of systems is performed in
accordance with these plans, and the relevant reports are prepared.

Kayserigaz; üretici firmaların tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak inşaat, bakım, onarım ve acil müdahale için yeterli
düzeyde yedek parça ile tamir malzemelerini bünyesinde hazır
olarak bulundurmaktadır.

Taking into account the recommendations of manufacturers, Kayserigaz, holds construction, maintenance, repair and spare parts and
repair materials ready at an adequate level for emergency responses.

Kayserigaz Bakım Onarım ekibi; sistemlerin periyodik bakımlarının yapılması(RMS A, BR, VG, Sİ, Mİ, ST Vana),çelik şebeke arızalarına müdahale edilmesi, şehir doğalgaz şebekesinin rutin
aralıklarla kaçak arama faaliyetinin yapılması, periyodik olarak
son nokta doğalgaz basınç ve kokulandırma (THT) ölçümlerinin
yapılması, yeni çelik şebekenin devreye alınması, ihtiyaç durumunda çelik şebeke deplaselerinin yapılması görevlerini üstlenmektedir. Kayseri doğalgaz şebekesinin sorunsuz çalışabilmesi için bakım onarım ekibi titiz bir şekilde çalışarak Kayseri
halkına hizmet vermektedir.

Kayserigaz Repair and Maintenance team undertakes the tasks to
have periodic maintenance of systems (RMS A, BR, VG, SI, MI, STvalve), to intervent steel network failures, to check the city gas
network routinely for leak detection, to perform periodic end-point
natural gas pressure and scenting (THT) measurements, putting
the new steel network into use, if it is needed to make steel displacements. Maintenance and Repair team rigorously serves the
people of Kayseri in order to ensure Kayseri natural gas network to
work smoothly.
For Kayserigaz Operation and Maintenance Directorate, planned
maintenance is generated in SAP-PM module and work orders are
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personeli doğalgaz ile ilgili oluşabilecek problemlere karşı her
zaman hazır tutmanın yanı sıra abonelerin güvenli ve sağlıklı
gaz arzını sağlamaktır. Bu çerçevede 2013 yılında 2 adet çelik
hat hasarı tatbikatı yapılarak, tatbikatlarda gözlemlenen eksiklikler ölçülerek tespit edilmiş ve gerekli iyileştirmeler, eğitimler verilmiştır.

Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü olarak; planlı bakımlar
SAP-PM modülünde oluşturulmakta ve zamanında bakım onarım ekiplerine otomatik iş emirleri olarak gönderilmekte ve etkin
bir şekilde yapılmaktadır. 2013 yılında; 75 adet bölge regülatörü,
38 adet vana grubu, 389 adet gömülü çelik vana, 3 adet RMS A
istasyonu, 154 adet sanayi ve müşteri istasyonu bakımı yapılarak, şebekemizde arızi bakımların minimuma inmesi sağlanmıştır.
KAÇAK ARAMA FAALİYETLERİ
Kayserigaz; güvenlik açısından olası kaçakların tespiti ve bunun
için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla altı aydan kısa periyotlarda ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kaçak kontrolü
yapmakta ve sonuçlarını kayıt altına almaktadır.
Kaçak kontrolleri, özel olarak yakınından alçak basınçlı dağıtım
hattı geçen altyapı, demiryolu, kanal, kanalet, altyapı tesis kesişmeleri gibi özel geçiş noktaları da dâhil, şebekenin tamamında uygun doğalgaz detektörleri kullanılarak yapılmaktadır. Söz
konusu kontrollerde uygun ölçekli haritalar ile hâlihazır projeler
kullanılmakta ve kaçak kontrol kayıtları bu projelerdeki gösterimler dikkate alınarak yapılmaktadır.
Kayserigaz olarak Kayseri doğalgaz şebekesinde 2013 yılında
225,7 km çelik hat, 2.023 km polietilen hat kontrol edilmiş, 2012
yılında olduğu gibi 2013 yılında da yapılan kontrollerde herhangi
bir kaçakla karşılaşılmamıştır.
ATÖLYE - BAKIM FAALİYETLERİ
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Kayserigaz atölye - bakım ekibi, şebekede arızalanan regülatörlerin onarılması, servis regülatörlerinin çıkış basınç testlerinin
yapılması ve sahaya çıkmadan önce mühürlenmesi gibi görevleri
üstlenmiştir. Sahadan arızalı olarak dönen regülatörleri teknik
uzman kadrosu ve yeterli yedek parça stoğu sayesinde dışarıdan hizmet alımları minimuma indirilmekte, daha etkin ve verimli
çalışılarak şirketimize katma değer sağlanmaktadır.

automatically sent to teams on time and they are resolved effectively. In 2013, 75 regional regulators, 38 valve sets, 389 buried
steel valves, 3 RMS A stations, 154 industry and customer stations were maintained and the incidental maintenance was minimized in our network.
LEAK SEARCH ACTIVITIES
Kayserigaz operates leak controls in order to detect possible
leakages and to take the necessary measures for periods of less
than six months in accordance with the relevant legislation and
standards, and the results are recorded.
Leak controls are made by using the appropriate gas detectors
in the entire network including specific transition points such as
low-pressure distribution line close to the infrastructure, railways,
canals, irrigation channels, the infrastructure facility intersections.
In these controls, topographic maps of appropriate scale projects
are used and leak controls are operated based on the demonstrations on these projects.
In 2013, Kayserigaz controlled 225,7 km steel line, 2.023km of
polyethylene lines in Kayserigaz natural gas network and didn’t
encounter any leak as in 2012.
ATELIER- MAINTENANCE ACTIVITIES
Kayserigaz workshop maintenance team undertakes the tasks to
repair regulator failures to seal them before putting in field. The
faulty regulators returned field are repaired and given a new life by
the personnel with technical expertise and adequate spare parts
inventory, and outsourcing is reduced to the minimum, thus working more effectively and efficiently is provided, which adds value to
our company.
In addition, Kayserigaz atelier repair team controls pressure settings of service regulator to be used for the first time in the field in
regulator test lab and re-adjusts the problematic ones and seals
and sends to the field after testing. In this way, the gas pressure
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ELEKTRİK – ELEKTRONİK BAKIM FAALİYETLERİ
Kayserigaz elektrik–elektronik bakım ekibi; şebeke enstrümanları, genel müdürlük ve RMS istasyonlarında elektrik-elektronikle ilgili periyodik kontrolleri ve bakımları yapmaktadır.
Çelik doğalgaz şebekesinin katodik koruma projelerinin oluşturulması, yeni çelik şebeke katodik korumalarının yapılmasının
sağlanması, rutin aralıklarla potansiyel ölçümlerin ve beraberinde analizlerin yapılarak varsa iyileştirilmesinin yapılması,
periyodik topraklama & paratoner ölçümlerinin yapılması, raporlanması, analizlerinin yapılması ve varsa iyileştirmelerinin
yapılması, bina, şebeke ve istasyonlardaki elektriksel bakım
onarımların yapılması, Scada alt yapı hazırlıklarının yapılması,
local Scada sistemlerinin işletilmesi, devreye alınması, sayısal telsiz alt yapısının işletilmesi ve bakımlarının yapılmasını
sağlanması gibi görevler Kayserigaz elektrik–elektronik bakım
ekibi bünyesinde takip edilmektedir.
Elektrik–elektronik bakım ekibi sistemde oluşabilecek statik
elektrikten dolayı olası yangın, patlama ve elektrik ark riskini
önlemek amacıyla şebeke üzerinde topraklama ölçümlerinin
2,5 ohm’ un altında olmasını sağlayarak gerekli iyileştirmeleri
güncel olarak yapmaktadır.
Elektrik–elektronik bakım ekibi yılda 4 defa 240 noktadan
katodik koruma ölçümleri (şebeke potansiyellerinin ölçülmesi) alarak şebekenin korozyona uğramadan güvenli gaz arzını
sağlama amacıyla gerekli iyileştirmeleri yaparak, şebekemizin
ömrünü uzatmaktadır.

continuity can be ensured and thus it can prevent the potential problematic situations both for our customers and company.
ELECTRICAL - ELECTRONIC MAINTENANCE ACTIVITIES
Kayserigaz electrical and electronic maintenance team performs periodic controls and maintenances of network instruments, and electrical and electronics related stuff and RMS stations.
Tasks such as creating cathodic protection of steel natural gas network projects, ensuring new steel network cathodic protections,
measuring, analyizing and if necessary making improvements for
potential at routine intervals, performing, reporting, analyizing and
if necessary making improvements for periodic grounding & lightning protection, maintaining and repairing electrical infrastructure in
buildings, electrical grids and stations, preparing SCADA infrastructure, operating and putting into use the local SCADA system, operating and maintaning digital radio infrastructure are followed by the
electrical and electronic maintenance team.
Electrical and electronic maintenance team ensures the grounding
measures on the network to be below 2.5 ohm in order to avoid the
risk of potential fire, explosion and electric arc that may occur due to
static electricity and makes the necessary improvements.
Electrical and electronic maintenance team takes cathodic protection measurements (measuring potentials in the network) in 240
points 4 times a year in order to ensure a safe gas supply, and makes
necessary improvements and thus extends the life of our network.
In the same way, all kinds of electrical work requirements from other
directorates are evaluated and the necessary works are done.
Electric - Electronic maintenance team has made a great contribution for the network to work without a hitch. It has eliminated the
risks in the network (major financial losses that may occur as a result of puncture of the network and loss of life, etc.) through cathodic protection systems and their routine follow-up and it has been
aimed to avoid primarily confidence and then financial losses that
may occur as a result of accidents.
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Bunun yanı sıra Kayserigaz Atölye-Bakım ekibi, sahada ilk kez
kullanılacak servis regülatörlerinin basınç ayarlarını bünyesinde barındırdığı regülatör test laboratuvarında kontrol ederek
problemli olanları yeniden ayarlamakta ve test ettikten sonra mühürleyerek sahaya sevk etmektedir. Bu sayede müşterilerimizin ve şirketin aleyhine oluşabilecek durumların önüne
geçilerek taahhüt ettiğimiz gaz basıncının sürekliliği sağlanmış
olmaktadır.

Aynı şekilde diğer birimlerden gelen her türlü elektriksel talepleri değerlendirerek gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Elektrik – Elektronik bakım ekibi yapmış olduğu çalışmalarla
şebekenin aksamadan işlemesine çok büyük katkı sağlamıştır.
Çelik şebekemizde yapmış olduğu katodik koruma sistemleri ve
bunların rutin takibiyle şebekede oluşabilecek riskleri (şebekenin delinmesi vb… sonucunda oluşabilecek büyük maddi kayıplar
ve can kayıpları) ortadan kaldırmış ve kazalar sonucunda oluşabilecek öncelikle güven, sonrasında maddi kayıpların önüne
geçilmesi amaçlanmıştır.
Şebekede oluşabilecek elektrik ya da elektronik arızalardan
kaynaklanan ve diğer birimlerin bu doğrultudaki talepleri için dışarıdan alınacak büyük maliyetlerin önüne geçilmiş ve şirketin
maddi çıkarları korunmuştur. Bu ekip içerisinde 1 mühendis ve 2
teknisyen çalışmaktadır.
ŞEBEKE YÖNETİM EKİBİ
Şebeke yönetim ekibi; ilgili mevzuatlar çerçevesinde, şebekeye
giren doğalgazın RMS A istasyonlarında ölçümlemesinin kontrolü, şebekeye giren gazın, gaz kalitesinin ve üst ısılınının kontrolü, Kayserigaz tarafından ölçülen ve kalitesi belirlenen gazın
Botaş ile mutabakatı, serbest tüketici ve sanayi müşterilerimizin tüketimlerinin takibi, Botaş, tedarikçi ve taşıtanlara günlük
tüketimlerin bildirilmesi (Elektronik bülten girişleri) görevlerini
üstlenmektedir. Kayserigaz şebeke yönetim ekibi; tüketimlerin
takibatında uluslararası sertifikalı teknik ekipmanları kullanarak, üstün teknolojik alt yapısı sayesinde bu verileri güncel olarak arşivlemekte ve online olarak sanayi müşterileriyle paylaşmaktadır.
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Bu sayede faturalamada oluşabilecek sorunlar ve riskler ortadan kaldırılmaktadır. Böylece şirketimizin karşı karşıya kalabileceği maddi kayıpların önüne önceden geçilerek, gecikmeden
kaynaklanacak risklere karşı da takip yapılmaktadır.

Big costs that may result from the electric or electronic malfunctions in the network which can be resolved through outsourcing in
direction of demands from other directorates have been prevented
and company’s financial interest has been protected. 1 engineer
and 2 technician work in this team.
NETWORK MANAGEMENT TEAM
Network management team undertakes the tasks of controlling
the measurement of the natural gas entering the network in RMA
A stations, controlling quality and upper thermal of the gas entering the network, reconciliation with Botaş for the gas measured
and whose quality determined by Kayserigaz, monitoring free
consumer and industrial customers’ consumption, reporting daily
consumption to Botas, suppliers and shippers (Electronic bulletin
entries). Kayserigaz network management team uses internationally certified technical equipment for monitoring consumptions,
archive this data up to date thanks to its technological infrastructure, and share it with its industrial customers online.
In this way, problems and risks that may occur for billing are eliminated. Thus, financial losses that company may face are already
prevented, and risks caused by the delay are followed.
CNG-powered Vehicles;
In 2013, Kayserigaz purchased 4 CNG-powered vehicles and they
are used by Kayserigaz’s emergency response and maintenance
teams.
Emergency response and maintenance teams make an average
daily distance of 500 km/vehicle, and thanks to these CNG-powered vehicles, they ensure fuel saving and contribute to the prevention of air pollution with these environment friendly natural-gas
vehicles. CNG-powered vehicles used by emergency response and
maintenance teams patrolling in Kayseri set an example and it is
expected that they encourage people to use natural-gas vehicles.

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
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CNG’ li Araçlar;

CNG Compressor Station;

2013 yılında 4 adet satın alması yapılan CNG’ li araçlar Kayserigaz acil müdahale ve bakım ekiplerince kullanılmaktadır.

A CNG Compressor Station was established within the Kayserigaz’s
campus and put into service for CNG-powered vehicles that are purchased in 2013 for use by Kayserigaz’s emergency response and
maintenance teams.

CNG Kompresör İstasyonu;
2013 yılında satın alması yapılan Kayserigaz acil müdahale ve
bakım ekiplerince kullanılacak CNG’ li araçlar için Kayserigaz
kampüsü alanı içerisinde CNG Kompresör istasyonu kurularak
hizmete alınmıştır.
Ortak Acil Eylem Tatbikatları
2012 yılında başlanan ve 2013 yılında da devam eden tatbikatlarla Kayseri ve Bursa illerinde meydana gelebilecek olası
bir afet anında kardeş iki şirket olan Kayserigaz ve Bursagaz’ın
birbirleriyle yedeklenmesi sağlanmıştır.
Kayseri ve Bursa illerine yapılan ziyaretlerle Kayserigaz ve
Bursagaz şehir şebekeleri iki şirket personelleri tarafından öğrenilerek olası müdahale senaryoları belirlenerek tatbikatlar
gerçekleştirilmiştir. Doğalgaz şehir şebekelerinin yanında şehrin fiziki yapısı da öğrenilerek, öncelikler (hastane, okul, koordinasyon merkezi, v.b.) belirlenip arama kurtarma çalışmalarına
yardımcı olunması planlanmıştır.
Bu çalışmada Bursa veya Kayseri ilinde meydana gelebilecek
doğal bir afet anında; afet yaşanan şehirdeki personelin görevini tam olarak yerine getiremeyeceği düşünülerek, Kayserigaz
ve Bursagaz personellerinin yedeklenmesi amaçlanmıştır.

Common Emergency Action Exercises
With this project started in 2012, and continued 2013 in the event of
a possible disaster that may occur in Bursa or Kayseri, these two sister companies Kayserigaz and Bursagaz can back up to each other.
With visits to the cities of Bursa and Kayseri, the personnel of the
two companies learned Kayserigaz and Bursagaz networks, determined possible intervention scenarios, and carried out exercises. In
addition to natural gas city networks, the physical structure of the
city was learned and priorities (hospitals, schools, co-ordination
center, etc.) were identified and it was planned to assist search and
rescue efforts.
In this work, at the time of a natural disaster in Bursa or Kayseri,
considering that personnel in the city of disaster may be unable to
fully meet their tasks, it was aimed for Kayserigaz and Bursagaz personnel to back up to eachother.
Training
Kayserigaz employ the personnel with the task required qualifications and training for operation of on-site facilities. In addition, Kayserigaz aims its personnel to serve more effective and successful
by preparing programs including training renewal periods for task
description, training and evaluation issues.
All personnel working in Kayserigaz Maintenance and Operation
Directorate are trained theoretically and practically for the characteristics and potential hazards of flammable liquids and gases, fire
fighting and first aid. In addition, related personnel are subject to
theoretical and practical training on their own mandates. The ad-
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Günlük ortalama 500 Km/Araç mesafe alan Kayserigaz acil
müdahale ve bakım ekiplerinin CNG’ li araçlarla büyük yakıt tasarrufu sağlaması yanında, çevre dostu doğalgaz’ lı araçlarla
hava kirliliğine karşı da katkıda bulunmaktadır. Kayseri ilinde
sürekli hareket halinde olan acil müdahale ve bakım ekiplerinin
kullandığı CNG’li araçların örnek teşkil ederek insanları doğalgazlı araçlara teşvik etmesi beklenmektedir.

Eğitimler
Kayserigaz, bünyesinde tesislerin işletilmesinde uzman, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime sahip personelleri istihdam
etmektedir. Ayrıca; Kayserigaz kendi personelinin görev tanımı,
eğitimi ve değerlendirilmesi ile ilgili eğitim yenileme sürelerini
kapsayan programlar hazırlayarak personellerinin daha etkin ve
başarılı olarak hizmet vermesini amaçlamaktadır.
Kayserigaz İşletme ve Bakım Müdürlüğü’nde çalışan tüm personel; acil durum, yanıcı sıvı ve gazların özellikleri ile potansiyel
tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda teorik ve
uygulamalı olarak eğitilmektedir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulmaktadır. Verilen eğitimlerle ilgili eğitim yeterliliği, öğrenme seviyesi
ölçülmekte ve gerekirse geri besleme yapılmaktadır. Tesislerde,
eğitimi başarılı şekilde tamamlayan personel görevlendirilmekte, bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanmaktadır.
Aylık Değerlendirme Toplantıları
Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü olarak tüm personelimizle
aylık düzenli olarak toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda
personelin yaşadığı sıkıntılar, işle ilgili değerlendirmeler, yeni
projeler ve bu projelere personelin katkısı gibi konular görüşülmekte ve genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Müdürlük
olarak yaptığımız işe tüm personelin fiziksel olduğu kadar fikri
yönden de katkı sağlaması, hem işlerimizi daha iyi yapmaya yardımcı olmakta hem de personelin motivasyonunu artırmaktadır.
Her toplantı öncesi belirlediğimiz bir konu hakkında mesleki bir
eğitim verilmektedir. Bu da teknik anlamda personele olumlu
katkılar sağlamaktadır.
SATINALMA & MALZEME KONTROL & DEPO YÖNETİMİ

64

Kayserigaz kurulduğu günden bugüne kaliteyi ve kaliteli hizmeti
ön planda tutan anlayışa sahip olmuştur. Doğalgazın halkımıza
sunmuş olduğu konforu daha iyi yaşatabilmek adına attığı her
adımı daha kaliteli yapabilmeyi amaç edinen Kayserigaz, değerli
Kayseri halkına en iyiyi sunma gayreti içerisindedir. Bu amaçla
Kayseri halkının can ve mal güvenliğini daha iyi muhafaza edebilmek için satın aldığı doğalgaz alt yapı malzemelerinde de
Türkiye’nin alanlarında en uzman firmalarıyla çalışmaktadır.

equacy of training and learning levels is measured for the given
training, and if necessary, feedback is provided. In facilities, personnel completed their training successfully are assigned, and
these trainings are repeated at regular intervals.
Monthly Review Meetings
As Kayserigaz Operation and Maintenance Directorate, we hold
monthly meetings on a regular basis with all our personnel.
At these meetings, issues such as the hardships of personnel,
work-related assessments, new projects and the contribution
of the personnel in these projects are discussed, and a general
evaluation is made. Not only physical but also intellectual contributions of our personnel to what we do as a directorate help
our job and also increase the motivation of our personnel. At each
meeting, a professional training on a topic determined in advance
is given. And this provides a positive contribution to personnel in
the technical sense.
PURCHASING & SUPPLIES CONTROL & WAREHOUSE
MANAGEMENT
Kayserigaz has had an understanding of putting quality and quality
service at the forefront since the day it was founded. Kayserigaz,
aiming to do every step it takes better in order to have our people
to experience the comfort natural gas offers, strives to provide the
best value to the people of Kayseri. For this purpose, it works with
Turkey’s most specialized companies in their areas to maintain
security of life and property of people in Kayseri with natural gas
infrastructure supplies it buys.Kayserigaz makes regular visits to
these companies with young and dynamic personnel, assess the
suppliers, see the supplies at manufacturing stages and tests the
compliance with the required quality standards. Kayserigaz aims
to improve both its suppliers’ and its own processes with continuous improvement and development works.
With a management approach aiming to establish a modern infrastructure system in this natural gas line it established, it gives
high level importance to supplier selection and supplies controls.
It does not compromise on quality understanding for its network
growing each passing year. With its visionary managers and qualified personnel who closely follow the international standards and
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Kurmuş olduğu bu doğalgaz hattında modern bir alt yapı sistemi kurmayı amaç edinen yönetim anlayışıyla tedarikçi firma seçimlerine ve malzeme kontrollerine üst düzey önem vermiştir.
Her geçen yıl büyüyen şebekesinde kalite anlayışından taviz
vermemektedir. Uluslararası standartları ve TSE standartlarını
yakından takip eden vizyon sahibi yöneticileri ve kalifiye personeliyle, kaliteyi bir yaşam felsefesi haline getirmeyi amaç
edinmektedir.
Kayserigaz’ da Malzeme Kontrol Birimi, gerek satın alma sürecinde gerek depolama sürecinde gerekse sahada imalat aşamasında yatırım malzemelerinin sürekli olarak uygunluğunu
kontrol etmektedir. Satın alması yapılacak yatırım malzemeleri, belirlenmiş kalite kontrol süreçlerinden ve kalite kontrol
planlarından geçmektedir. Bu süreç, malzemenin satın alma
siparişinden başlayarak, depo stoğuna girmesi ve stoktan çıkarak sahada kullanılmasına kadar devam etmektedir. Süreç
içerisinde yatırım malzemeleri kalite kontrol prosedürü ve tedarikçi değerlendirme prosedürü esas alınmaktadır.
Kayserigaz doğalgaz altyapı çalışmalarında kullanılacak malzemeler, tedarikçi değerlendirme prosedüründe belirtilen şartlara uygunluğu olan firmalardan satın alınmaktadır.
Bu şartlar:
•

Kayserigaz teknik şartnameleri

•

Kalite Sistem Belgeleri

•

Fiyat ve teslim tarihi

•

Referanslar

olarak sıralanabilir.

the standards of TSE, it aims to make quality a life philosophy.
Kayserigaz with the aim of “being a model company”in the energy
sector, strides towards identifying its name with quality and a quality of life not only in Turkey but all over the world. Kayserigaz Supplies Control Unit, constantly control the compatibility of investment
supplies both during purchasing, storage processes and manufacturing process in the field. Investment materials to be purchased
are passed through designated quality control processes and quality
control plans. This process starts from purchase order of supplies
and continues until their entry into warehouse stock and use in the
field after the launch from the stock. In the process, investment supplies quality control procedure and supplier evaluation procedure
are based on.
Supplies to be used in Kayserigaz natural gas infrastructure works
are purchased from suppliers in compliance with the requirements
stated in supplier evaluation procedure. These requirements are:
• Compliance with technical specifications of Kayserigaz
• Quality System Documentation
• Price and delivery date
• References
At the end of the purchasing process, supplies delivered to Kayserigaz central warehouse are hold at the field of pre-admission to
perform quality control. With controls at this stage, investment supplies quality control procedure is based on. Requirements for this
procedure are:
• Compliance with technical specifications of Kayserigaz
• Packaging
• Visual Inspection
• Brand Control
• Material certificates and test results
As a result of these controls, invoice entry of the supplies approved
according to the quality control plan and the technical specifications
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Kayserigaz, genç ve dinamik personeliyle bu firmalara düzenli ziyaretler gerçekleştirerek hem tedarikçi değerlendirmesi
yapmakta hem de malzemeleri imalat aşamalarında görerek
gerekli kalite standartlarına uygunluğunu test etmektedir.
Kayserigaz, sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile gerek tedarikçilerinin süreçlerini, gerekse kendi süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Satın alma süreci sonunda Kayserigaz merkez deposuna gelen
yatırım malzemeleri kalite kontrolleri yapılabilmesi için depo ön
kabul alanında bekletilmektedir. Bu aşamada yapılan kontrollerde yatırım malzemesi kalite kontrol prosedürü esas alınır. Bu
prosedürde aranan şartlar:
•

Kayserigaz teknik şartnamesine uygunluk

•

Ambalaj

•

Görsel Kontrol

•

Marka Kontrol

•

Malzeme sertifikası ve Test sonuçlarıdır.

Bu kontroller sonucunda Kalite Kontrol Planı ve Teknik Şartnameye uygun bulunan malzemenin SAP sistemine fatura girişi
yapılır. Fatura girişi yapılan yatırım malzemesi, öncelikli olarak
SAP sisteminde Kalite Kontrol stoğunda beklemektedir. SAP
sistemi üzerinden kalite onayları verilen malzeme/malzemeler
depo stoğuna geçmekte ve sahada kullanılmak için stoktaki yerini alır. Sahaya çıkana kadar da uygun depolama koşullarında
bekletilmektedir. Kalite kontrol süreci malzemelerin depodan
çıkışından sonra da devam eder. Sık ve belirsiz aralıklarla yapılan saha kontrollerinde ilgili şartnamelere uygun olarak imalat
yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.
Bu kontroller sonucunda uygunluğuna onay verilen malzemelerin depo girişi yapılmaktadır.
Kayserigaz Depo Sevkiyat Birimi, Kayserigaz için satın alması
yapılan tüm yatırım, işletme ve sarf malzemeleri en uygun stok
alanlarında muhafaza eder.
1. SAP sistemi üzerinden stok takibini yapar. Tüm stok malzemelerinin her ay sonu düzenli sayımını gerçekleştirerek sayım
sonuçlarını üst yönetime raporlar.
2. Stok malzemelerinin raf ömürlerini takip eder. Bu kontrollerde
FIFO kuralını uygular.
3. Asgari stok seviyelerini SAP sistemi üzerinden takip eder.
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4. Depo birimi; malzeme nakli, depolanması, saha çalışmaları ve
acil müdahalelerde kullanılması amacıyla bünyesinde 1 adet hiup ve 1 adet iş makinası bulundurmaktadır.

of the material is made to the SAP system. Investment supplies
with invoice entry primarily holds in quality control stock in SAP
system. Supplies approved for quality are passed to warehouse
stock and take its palce to be used in the field. It is kept in the
appropriate storage conditions until field. Quality control process
then continues after the launch of the supplies from the warehouse. With site inspections at frequent and unpredictable intervals, manufacturing in accordance with the relevant specifications
is controlled.
Supplies approved for suitability as a result of these controls shall
be entered into warehouse.
Kayserigaz Warehouse Delivery Unit keeps all the investment, operating and maintaining supplies purchased for Kayserigaz in the
most appropriate storage yards. Kayserigaz Warehouse Delivery
Unit
1. keeps track of inventory via the SAP system. Performs a regular
count of all inventory supplies at the end of each month and reports to senior management the results of the count.
2. follows shelf life of stock supplies and the rule FIFO in these
controls.
3. follows minimum stock levels via the SAP system.
4. maintains 1 hi-up and 1 heavy construction equipment in order
to use in supplies transport, storage, on-site field work and emergency interventions.

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

Scada Projesi
Scada Project

Kayserigaz, kurmuş olduğu SCADA merkezi ve alt yapısıyla başta dağıtımını yaptığı doğalgazın arz güvenliğinin sağlamlaştırılmasını, emniyetinin arttırılmasını ve sürekli gaz arzının sağlanmasını amaç edinmiştir.

Energy is today one of the most important values so much so that
it set the course of world politics. And natural gas is the most popular natural energy source. From its extraction at the natural gas
well to its transformation by the end-user into another form of
energy, it must be transported in the most effective way at every
stage and the losses must be minimized. The gas changes hands
at many points until it reaches the end user and the measurement
at these points is of high importance due to the value of gas. In
addition to this, analysis of gas and prevention of leaks requires
effort in itself. Hundreds of different distribution networks, thousands kilometers of pipelines, tens of different companies and
millions of end users make the system a complex one. It is not
possible to prevent losses by operating such systems through
traditional methods. Therefore, this complex system can be made
manageable and developable with the help of advanced measurement devices installed on all sides of the system (Flow Computer,
Gas Chromatograph, Transmitters etc.) and the software products
which are built with the experience of many years.
With its SCADA center and infrastructure, Kayserigaz aims to
strengthen the safety of supply of natural gas it distributes, increase its safety, and ensure continuous gas supply.

Söz konusu büyük bir şehir olunca bu büyük şehirde kurulmuş
olan geniş bir doğalgaz ağı ve bu ağa bağlı birçok ekipman söz
konusudur. Bu geniş ağın kontrol altında tutulması ise sistemin
ve çevrenin güvenliği ve kesintisiz gaz arzının devam ettirilmesi
adına büyük önem arz etmektedir. Bu ağın ve ağa bağlı doğalgaz
ekipmanlarının şehrin muhtelif noktalarına kurulmak zorunda
kalınması bir teknoloji olmaksızın bu yapılara anlık olarak hakim
olmayı zorlaştırmaktadır. Bu ağa ve ekipmanlarına anlık olarak
hakim olmayı sağlayacak en ileri teknoloji, iyi bir SCADA sisteminin kurulmasıdır.

If the city in question is a big one, there would be a wide natural
gas network installed in that city, and many types of equipment
connected to that network. Keeping this wide network under
control is important in order to ensure the safety of system and
environment and uninterrupted gas supply. Due to the fact that
it is inevitable to install this network and connected natural gas
equipments at various areas of the city, it becomes difficult to have
instant control on these structures without any technology. The
most advanced technology to have instant control on this network
and such equipments is the implementation of a SCADA system.

Kayserigaz kurmuş olduğu SCADA sistemi ile geleceğe dair raporların alınmasına, bunlarla ilgili çözümler oluşturulmasına imkan sağlamıştır. Bunların başlıcaları ;

With its SCADA system in place, Kayserigaz is now able to get
reports regarding the future and create solutions in this regard.
These reports and solutions are mainly as follows:
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Enerji bugünün en önemli değerlerindendir. En popüler doğal
enerji kaynaklarının başında da doğalgaz gelmektedir. Doğalgaz
kuyusundan gazın çıkarıldığı andan, son kullanıcının gazı başka bir enerji formuna dönüştürdüğü ana kadar her aşamada en
etkin şekilde taşınması ve kayıpların minimize edilmesi gerekmektedir. Gaz son kullanıcıya gelinceye kadar birçok noktada el
değiştirmekte olup, bu noktalardaki ölçüm, gazın değerinden
ötürü büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra gazın analizi
ve kaçakların önlenmesi de başlı başına bir uğraş gerektirmektedir. Yüzlerce farklı dağıtım şebekesi, binlerce kilometre boru
hattı, onlarca farklı şirket ve milyonlarca son kullanıcı sistemi
karmaşık hale getirmektedir. Geleneksel yöntemlerle bu sistemleri işleterek kayıpların önüne geçilmesi mümkün değildir. Bu durumda sistemin dört bir yanına monte edilmiş gelişmiş ölçüm cihazları (Flow Computer, Gaz Kromotograf, Transmitterler vs) ve
uzun yılların tecrübesi ile inşa edilmiş yazılımların yardımı ile bu
karmaşık sistem işletilebilir ve geliştirilebilir kılınabilmektedir.

• Kontrolü altındaki tüm ölçüm noktalarında gelecekteki yük
tahminlerini yani gaz tüketim tahminlerini Load Forecast yazılımı sayesinde saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık, olarak büyük
doğruluk oranları ile yapabilmekte, geçmişe yönelik tüm tüketimlerin kaydını yapabilmektedir.
• SCADA sistemindeki Load Balance yazılımı sayesinde şebekeden giren ve çıkan gaz miktar hesaplamasını yaparak aradaki
ölçüm farklarını tespit edecek, bu sayede şebekedeki kayıp ve
kaçaklar tespit edilebilmekte ve gerekli tedbirlerin alınmasına
olanak sağlamaktadır.
• Proteks modülü ile SCADA’ya iletilen her türlü bilginin raporlamasını yapabilmektedir.
• Prins WEB modülü sayesinde sistem ekranlarına istenilen/
yetki verilen her yerden bağlanılabilmekte ve SCADA sisteminde
alınan tüm veriler online takip edilebilmektedir.
• Simülasyon özelliği ile istasyonlarda ve çelik hatlarda yaşanabilecek bir problemde/hasarda şebekede oluşabilecek durumları yani gazsız kalan bölgeleri gösterebilmektedir.
• WSDL formatı ile serbest tüketicilerin istenilen sürelerdeki tüketim verilerini BOTAŞ EBT (Elektronik Bülten Tablosu)’na
ulaştırmaktadır
• Prins yazılımı sayesinde ölçüm noktalarındaki her bir nokta
için ayrı ayrı saatlik, günlük, aylık ve yıllık veriler kayıt altına alınmakta bu noktalarda oluşan hatalı ölçümler hesaplanarak kayıt
altına alınmakta ve raporlanmaktadır.
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Kayserigaz kurmuş olduğu SCADA merkezi ile şebeke ağında
bulunan tüm yapının; RMS-A şehir besleme istasyonlarını, bölge
istasyonlarını, vana gruplarını, büyük tüketici ve serbest tüketicileri, şebeke kontrol sistemini tek bir merkezde buluşturmuştur.
Tüm bu yapılardaki kritik olan verilerin tek bir merkezden 24 saat
kesintisiz ve anlık olarak izlenmesi sağlanırken alarm altyapısı
da oluşturulmuştur. Gerekli olan noktalara müdahale edilmesini
(vanaların açılıp kapatılması, istasyonların açılıp kapatılması, cihaz çalışma değerlerinin değiştirilmesi, cihazların açılıp kapatılması vb…) ve bunlarla ilgili raporların alınması sağlanmıştır.

•
The Load Forecast software provides the future load forecasts, in other words gas consumption forecasts at all controlled
measurement points by hours, days, weeks, months, years, and
with high accuracy rates, and records all consumptions in the past.
•
The Load Balance software in the SCADA system calculates
the amount of gas input and output in the network, determines
measurement differences, identifies losses and leaks in the network and allows us to take necessary measures.
•
The Proteks module reports all kinds of information transmitted to the SCADA system.
•
The Prins WEB module allows connecting the system monitors at any/authorized place and all data received in the SCADA
system can be monitored online.
•
The simulation feature of the system displays the out-of-gas
areas and the events in the network in case of any problem/failure
that may occur in the stations and steel lines.
•
The WSDL format of the system allows sending consumption data of free consumers at requested time periods to BOTAŞ
EBT (Electronic Bulleting Table).
•
The Prins software records separate hourly, daily, monthly
and yearly data of each measurement point, calculates, records
and reports faulty measurement at such points.
With its SCADA center, Kayserigaz brings together all structures
in the network, RMS-A city feed stations, regional stations, valve
groups, big consumers and free consumers, and network control
system at a single center. By doing so, critical data of all these
structures are monitored instantly and uninterruptedly for 24
hours from a single center. Also, an alarm infrastructure is established to this end. With this system, Kayserigaz responds to necessary points (opening and closing of valves and stations, changing device operation values, and opening and closing of devices,
etc.) and received related reports on these areas.

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

TEX Projesi, Türkiye gibi hızlı büyüyen, dinamik bir işgücü potansiyeli olan ve teknolojik yeniliklerin hızlı bir şekilde iş hayatına entegre olduğu bir ülke ile, Almanya gibi büyümesini büyük
oranda tamamlamış, teknik ve ekonomik anlamda dünyanın ileri
gelen ülkeleri arasında bulunan ve işlerin son derece sistematik
bir şekilde yürütüldüğü bir ülke arasında teknik bilgi paylaşımı
anlamında tüm katılımcılara fayda ve vizyon katan bir proje olarak önem arz etmektedir. Bu proje teknik bilgi paylaşımının yanı
sıra kültür paylaşımına da imkân vermektedir.

The TEX Project is an important project as it offers benefit and
vision for all parties in terms of know-how exchange between
Turkey, a fast-growing country with a dynamic labor potential and
technological advancements integrated quickly with the business
life, and Germany, a substantially developed country running its
affairs and works tremendously systematic manner and one of the
leaders of the world in terms of technical matters and economy.
This project, in addition to know-how exchange, enables the share
of cultures.

Gerek EWE Netz, gerekse SWB şirketleri enerji dağıtım alanında 80 yılı geçkin bir süredir faaliyet göstermektedirler. Almanya
gibi enerji konusunda önemli çalışmalar sürdüren bir ülkede bu
kadar zamandır faaliyet göstermek beraberinde çok büyük iş
tecrübesi getirmektedir. Aynı grubun şirketleri olunması, farklı
yasal düzenlemeler ve farklı düşünce yapısına sahip olunsa da
teknik anlamda bilgi paylaşımı gibi büyük bir fırsatı önümüze
getirmektedir. Bu anlamda Türkiye’de aynı işi yapan farklı şirketlerde böyle bir know-how transferi şirketlerin hassasiyetleri
sebebiyle çok fazla mümkün olamazken, yüz yıla yakındır bu işi
yapan şirketlerle böyle bir çalışma yapılması şirketler için olduğu kadar sektör içinde büyük katkılar sağlamaktadır.

Both EWE Netz and SWB are operating in the energy distribution
field for more than 80 years. Being active for such a long time in
a country like Germany where important works and operations
are carried out in the energy field comes with a very vast business experience. Considering we are the subsidiaries of the same
group, we have a big opportunity in sharing our know-how despite
the facts that we have different legal arrangements and different
mentality. In Turkey, such a know-how transfer between different
companies in the same industry is not that possible due to the
sensitivity of companies. Therefore, development of such a project
between companies operating in this business for about 100 years
is very beneficial for the companies as well as the industry.

Proje, temelde yapılan teknik işlerle ilgili karşılıklı bilgi paylaşımı esasına dayalı olduğu için, öncesinde Kayserigaz bünyesinde
yapılan tüm teknik işlerle ilgili bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada teknik birimlerin yaptıkları işler mümkün olduğu kadar
detaylandırılarak süreçlerdeki kritik noktalar proje kapsamında
araştırılmak amacıyla belirlenmiştir. Süreç sahiplerinin kendi
süreçleriyle ilgili Almanya’daki uygulamalarda merak ettikleri
konular belirlenmiştir.

Since the project is based on the mutual share of information on
technical works basically, a preliminary work was conducted regarding all technical works performed by Kayserigaz. In this work,
the works performed by technical departments were detailed as
much as possible, and critical points of the processes were identified to examine them under the project. The issues which the
owners of processes are curious about regarding the practices in
Germany were determined.
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Tex Projesi
Tex Project

İşletme ve Bakım Müdürlüğü
Operation & Maintenance Department

TEX Projesi, tüm grup
şirketleri için son derece
faydalı, geri dönüşü olacak
ve şirketlere artı değer
kazandıracak bir projedir.
Türkiye’de gibi know-how
transferinin sınırlı yapılabildiği
bir ülkede, böyle bir projenin
parçası olmak
sektörde birkaç adım önde
olmak demektir.

TEX projesi, teknik bilgi paylaşımını esas almasının yanı sıra,
Türkiye’de uygulanmayan ya da henüz planlama aşamasında
olan ve enerjiyi etkin kullanma anlamında ciddi katkılar sağlayan
birçok uygulamanın görülmesini de sağlamıştır. Almanya’nın Biyogaz’dan doğalgaz elde edilerek şebeke kullanımına verilmesi,
uzun yıllardır etkin biçimde kullanılan yeraltı doğalgaz depoları,
güneşi çok az gören bir ülke olmasına rağmen kurulan güneş
paneli tarlaları, bölgesel ısıtma uygulamaları henüz ülkemizde
bulunmayan fakat gerektiği şekilde Türkiye’ye entegre edildiği
takdirde son derece verimli bir enerji tüketimi sağlayacak uygulamalardır. Proje sırasında bu uygulamalar hakkında genel
olarak bilgi sağlandığından, ülkemizde uygulaması düşünüldüğü
takdirde gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgi kaynağı hazır haldedir. Bu anlamda rakip şirketlerden birkaç adım önde olmamız
ciddi bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Besides it is based on the know-how exchange, the TEX Project
has made the parties see many practices which are not available
or in planning process in Turkey and which make very serious
contributions to the effective use of energy. The applications and
practices in Germany, such as processing natural gas from biogas
and transmitting it to the Networks, underground natural gas
tanks in active use for many years, solar panel fields installed in
spite of being a less sun-exposed country, and regional heating
applications, are not available in our country. But if they integrated
in Turkey as required, they will offer substantially efficient energy
consumption. Since general information has been provided about
these practices during the project, all theoretical and practical information is ready if it is considered to apply them in Turkey. In this
regard, we are ahead of our competitors and this can be evaluated
as a serious opportunity.

TEX Projesi, tüm grup şirketleri için son derece faydalı, geri dönüşü olacak ve şirketlere artı değer kazandıracak bir projedir.
Türkiye gibi know-how transferinin sınırlı yapılabildiği bir ülkede, böyle bir projenin parçası olmak sektörde birkaç adım önde
olmak demektir. Gerek mevcut uygulamalardaki farklılıkların
gözlenmesi ve uygulanabilir olumlu yönlerin entegre edilmesi
anlamında gerekse henüz planlama aşamasındaki projelerle ilgili bu işi yıllardır yapanlardan bilgi alabilmek adına çok faydalı
bir süreç olacaktır.

The TEX Project is extremely beneficial for all group companies
and will bring a return and added value for the companies. In a
country where the know-how transfer is limited, in this case Turkey, being a part of that kind of a project means walking ahead
of others in the industry. This will be a very favorable process to
observe the differences in existing practices, integrate viable and
positive parts, and get information through the planned projects
from those who are in this business for many years.
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The TEX Project is extremely
beneficial for all group
companies and will bring a
return and added value for
the companies. In a country
where the know-how transfer
is limited, in this case Turkey,
being a part of that kind of a
project means walking ahead
of others in the industry.

Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Müdürlüğü
Customer Service And Management Of Marketing

Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Müdürlüğü
Customer Service And Management Of Marketing

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT

Kayserigaz, 2003 yılında yapılan ihale sonucunda almış olduğu
dağıtım lisansı ile 30 yıl boyunca alanında Kayseri’ye hizmet
verme yükümlülüğünü üzerine almıştır. Bu yükümlülük kapsamında, Kayseri Büyükşehir Mücavir alanı çevresinde dağıtım
şebekesinin planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi, işletilmesi, bakımı, genişletilmesi ile birlikte doğalgazın abone ve
serbest tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ve perakende satışı ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda sektörde model şirket olma prensibi ile faaliyetlerine yön vermiştir.
Hizmet sürecinin başladığı ilk günden itibaren geride kalan 10
yıllık süreçte Sosyal Sorumluluk Projelerinde ve Müşteri Memnuniyeti Odaklı Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri çalışma anlayışında göstermiş olduğu başarı enerji sektöründe adının sık sık
övgülerle anılmasına vesile olmuştur. Her yeniliğin üstlenilen
her yeni misyonun beraberinde getirmiş olduğu bir takım soru
ve cevapların olduğunun bilincinde olan Kayserigaz bütün çalışma alanlarında gelecek nesillere Yeşil Çevre ve Mavi bir Gökyüzü bırakma misyonunun her müşteriyi bu değere ortak ederek
kazanılabileceğinin bilincinde olarak bütün çalışma alanlarında
“Müşteri Memnuniyeti” sloganı ile başlamıştır.

Kayserigaz took the responsibility to provide service for 30 years
in its field with its distribution license it gained as result of tender made in 2003. Under this liability, it shaped its activities with
the principle of being a model company within the sector about
provision of customer services with transportation and retail sale
of natural gas to be delivered to subscribers and free consumers
as well as planning, project designing, construction, operation,
maintenance, extension of distribution network around Kayseri
Metropolitan Adjacent area. In the remaining 10 year period since
the first day that period of service began, its success in Social Responsibility Projects and Customer Satisfaction- Oriented Marketing and Customer Services sense of work led to good impression
in the energy sector. Being aware that any innovation, any new
mission undertaken bring along several questions and answers,
Kayserigaz started in all domains with “Customer Satisfaction”
slogan as being conscious that the mission to leave Green Environment and A Blue Sky for future generations can be acquired
through association of each customer with this value.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İLKELERİNİN BELİRLENMESİ:

Beginning of 2004 investment year constituted basic values of
customer services in the parts where natural gas supply was provided/ shall be provided with basic principles stated below.
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2004 yatırım yılının başlaması aşağıda belirtilmiş olan temel ilkelerle doğalgaz arzının sağlanmış olduğu ve ileride doğalgaz
arzının sağlanacağı bölgelerdeki müşteri hizmetlerimizin temel
değerlerini oluşturmuştur.
•

Hizmet kalitesi

•

Hizmet Alanındaki Hız

•

Abonelik sonrası hizmetler

•

Bulunabilirlik- Ulaşılabilirlik

•

Güvenilirlik

•

Müşteri ihtiyacı

•

Güler yüz

DETERMINATION OF CUSTOMER SATISFACTION PRINCIPLES:

•

Service quality

•

Speed in the Field of Service

•

Services after subscription

•

Availability- Accessibility

•

Reliability

•

Customer Need

•

Friendliness

Bu temel değerlerinin uygulanabilirlik düzeyine getirilebilmesi için yapılan ilk çalışma planı ile üç ana başlık belirlenmiştir.
Bunlar;

Three main titles, which are stated below, were determined with
preliminary working plan so as to bring these main values to the level of practicality.

1. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ

1. COMPONENTS OF CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT

Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına geçmeye karar veren
işletmelerin amaçlarına ulaşmak için yapacakları yatırımlar 3’e
ayrılmaktadır.

Investments, to be made by the businesses that decide to skip to
Customer Relations management practices in order to reach their
objectives, are divided into three.

•

İnsan

•

People

•

Süreç

•

Period

•

Teknoloji

•

Technology

İnsan

People

İnsan bileşenin müşteri odaklı yapılanma projelerinde en temel
unsur olarak tanımlayabiliriz. Müşteri ilişkileri yönetimi yolculuğuna çıkan işletme, ciddi bir değişim içine girecektir ve Şirket
kültürü bu değişim programının başarısında en belirleyici rolü
oynamaktadır.

We can define human component as the basic element in customer-oriented configuration projects. Beginning journey of customer
relations management, the business shall go into a serious change
and corporate culture plays the most determinative role in success
of this change program.

Süreç:

Process:

Şirketlerde müşterilere verilen hizmet süreçlerinin değişimi
büyük önem taşımaktadır. Süreçler değişim sürecinde en etkili
yollar olabilmektedir. Süreç işletme girdilerini işletme çıktılarını
dönüştüren etkinliklerin tümü olarak değerlendirilebilir.

Change in service processes given to customers in the companies
are of vital importance. Processes may be the most efficient way in
the change process. The process can be evaluated as all activities
turning business inputs into business outputs.

Teknoloji:

Technology:

Teknoloji, Müşteri ilişkileri yönetim kavramını ve uygulamalarının bu derece popüler olmasında yazılım teknolojilerinin
etkisi büyüktür. Teknolojik yazılımda olduğu gibi projelerin başarısında insan unsurunun çok fazla etkili olduğu görülmüştür.
Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulama Süreci, işletmenin geniş bir
bakış açısıyla, müşteri davranışlarının çok yönlü olarak değerlendirilmesini öngörmektedir. Müşteri ilişkileri yönetiminde ya-

Software technologies have a strong influence on such popularity of
Technology Customer Relations management concept and practices. It was observed that human factor has a big influence in success
of the projects as well as in technologic software. Customer Relations Management Exercise Process proposes to evaluate customer
behaviors within multi perspective with broad scanning of the business. The biggest mistake in the management of Customer relations
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pılan en büyük hata, sadece teknoloji odaklı düşünmek ve insan
unsurunun ortaya koyduğu katma değere gereken önemi vermemektir. Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü temelinde
yatan en önemli insan faktörü ise teknolojik bileşenleri hizmet
alanında uygulamaya koymasıdır.
2. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMA SÜRECİ
Müşteri ilişkileri yönetimi uygulama süreci, müşteri davranışlarının çok yönlü olarak değerlendirilmesini öngörmektedir. Müşteri
ilişkileri yönetiminde yapılan en büyük hata, sadece teknoloji
odaklı düşünmek ve insan unsurunun ortaya koyduğu katma değere gereken önemi vermemektir. Müşteri ilişkileri yönetiminin
uygulama süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;
1) Müşterinin tanımlanması

2. CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT EXERCISE PROCESS
Customer relations management exercise period proposes to
evaluate customer behaviors within multi perspective. The biggest mistake in the management of Customer relations is to think
as technology-oriented solely and not to give required importance
to the added value presented by human factor. Exercise period of
customer relations comprises of the following phases;
1)

Description of the customers

Müşteri ilişkileri yönetimi, farklı müşterilere farklı muamele yapmak demektir. Dolayısıyla müşteri ilişkileri yönetimi mantığına
göre her müşteriye farklı mal ve hizmet sunabilmek için öncelikle müşteriyi tanımak gerekir.

Customer Relations management means treating different customers in different way. Therefore, it is required to know the customer primarily so as to offer different goods and service for each
customer according to the sense of customer relations management.

2) Müşterinin farklılaştırılması

2)

Müşterileri farklılaştırma, müşterilerin işletme için farklı değerlere sahip olması ve farklı ihtiyaçlarının bulunmasından kaynaklanan bir zorunluluktur.

Diversifying the customers is a requirement based on different values and different needs of the customers for business.

3) Müşterilerle etkileşim
Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının üçüncü aşaması
müşterilerle etkileşim aşamasıdır. Müşterilerle etkileşim; satış
ziyaretleri, pazarlama faaliyetleri, telefon, internet şubesi, vb..
gibi ilişkileri içinde bulunan yolların tümünün kullanımını ifade
etmektedir.
3. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Günümüz ekonomik koşullarında işletmeler, başarılarının devamını sağlamak ve daha başarılı çalışmalara imza atmak için,
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is to think as technology-oriented solely and not to give required
importance to the added value presented by human factor. Kayserigaz Customer Services Management applied technologic components behind which the most important human factor lies.

3)

Diversification of the Customer

Interaction with the Customers

The third phase of customer relations management applications
is the phase of interaction with the customers. Interaction with
customers; expresses use of all ways within the relations such as
sales call, marketing activities, phone, internet branch etc.
3. CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT
Within economic conditions today, the businesses know that customer relations management is the key element of their studies
in order to provide continuance of their success and succeed more
flourishing studies. Transactions such as acquiring, storing, pro-
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cessing, reporting data of the users by turning into analysis and predictions are realized in analytical customer relations management.
Kayserigaz put Operational Customer Relations Management- Analytical Customer Relations Management- Collaborative Customer
Relations Management, a part of this structure plan, into practice
successfully.

Bütün bu değerlerin beraberinde getirmiş olduğu neden ve nasıl sorularına en hızlı cevabı verebilmek dönemindeki her türlü
teknolojik imkândan faydalanmak teknik alt yapının bu temel
değerlerin korunmasına yönelik kurulması, başarıya giden yoldaki en önemli anahtarlardan sadece bir tanesidir. Müşteri nasıl
memnun olabilir sorusunun sektörün hiçbir alanında standart
bir formülasyonu olmaması, standart bir yapıya ulaşmak değil bölgesel müşteri profillerine uygun her türlü yeniliklere açık
sistemsel ve fikirsel bir yapının oluşması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.

Being able to give the fastest answer to why and how questions
brought along by all these values, taking advantage of any technological opportunities within its era, installing the infrastructure to
protect these basic values is only one of the most important keys on
the way of success. The fact that the question “How can be the customer pleased?” has no standard formulation in any sector comes
with requirement to build a systemic and an intellectual structure
which complies with regional customer profiles and is open to any
innovations but doesn’t reach a standard structure. Within this innovative understanding, main topics of Customer Services Management Basic Values are evaluated below shortly considering every
phase of 10 year period.

KAYSERİGAZ SOSYAL MEDYA’DA!

KAYSERİGAZ İS NOW ON SOCİAL MEDİA!

Kayserigaz 10. Yılında, teknolojiyi yakından takip ettiğinin güçlü
bir kanıtı olarak, sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyaya hızlı ve iddialı bir giriş yaparak müşterilerini
sosyal medya araçlarını kullanarak bilgilendirmeye, müşteri
talep ve şikayetlerine bu araçlarla cevap vermeye, İnsan Kaynaklarını bu araçları da kullanarak yönetmeye başladı.

In its 10th year, Kayserigaz added a new service to its portfolio as a
proof that it closely monitors the technology. With a fast and assertive approach for being on the social media, Kayserigaz started to
inform its customers, respond their demands and complaints, and
manage its Human Resources by using the means of social media.

Günümüzde yeni iletişim ortamları modern iletişim sisteminin en büyük destekçisi olmaktadır. 1970’lerde başlayan ve
1990’larda büyük bir ivme kazanan internet kullanımı, web
sitelerinin, portallerin yaygınlaşmasıyla kullanıcı sayısını artırmış, 2000’li yıllarda sosyal medyanın keşfedilmesi ile her
kesimden insanı ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır. Türkiyede
nüfusun %46 sı internet kullanmaktadır ve bu oran Avrupa nüfusunun %7 sine denk gelmektedir.

Today, new communication environments are the biggest supporter
of modern communication system. The use of Internet, which started in 1970s and increased since 1990s, has increased the number of
users as the websites and portals have become more widespread
and with the development of social media in 2000s, it is now an interest for everyone. 46% of the population in Turkey use Internet and
this percentage correspond to 7% of the population in Europe.
740 billion minutes are spent on Facebook every year. The social
life of people, especially the so-called Y and Z generations who are
adapted to 2000s or born or lived in these years, is now largely on
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müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarının en temel unsuru olduğunu bilmektedirler. Analitik müşteri ilişkileri yönetiminde
kullanıcılara ait verilerin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi, analiz ve tahminlere dönüştürülerek raporlanması işlemleri gerçekleştirilir. Kayserigaz bu yapı planın bir parçası olan
Operasyonel Müşteri İlişkileri Yönetimi-Analitik Müşteri İlişkileri Yöntemi-İşbirlikçi Müşteri İlişkileri Yöntemlerini yapılanma
planlarında başarı ile uygulamaya sokmuştur.

_
BS

150

911

602

Her yıl Facebook’ta toplam 740 milyar dakika harcanmaktadır.
Kişilerin sosyal hayatları, özellikle Y ve Z denilen ve 2000’li yıllara adapte olan veya bu yıllarda doğan bireylerin yaşadığı kuşaklar için artık büyük oranlarda telefonlarında yer almaktadır.
Facebook’ta herkesin ortalama 262 arkadaşı bulunmakta, gerçek hayatta ise sürekli görüşülen arkadaş çevresinde bu sayının
sadece 7’de 1’i olmaktadır.
Alman Enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz, teknolojik gelişmeleri birlikte getiren internet çağının tüm imkânlarıyla, abonelerine son dakika haberleri ve gelişmeleri yakından takip etme imkânı sunmaktadır. Gelişmeler sosyal medyanın anlık
bilgi akışına yeni bir boyut kazandırarak, abonelerin bilgi kaynaklarını çeşitlendirmekte ve onlara doğru bilgiye kolay erişilebilme
özgürlüğü tanımaktadır.
Kayseri Halkı; www.facebook.com/Kayserigaz ve www.twitter.
com/Kayserigaz adreslerini kullanarak “takipçi” haline gelebilmektedir ve bu sayede Kayserigaz’ın düzenlemiş olduğu kampanyalardan, avantajlardan, sosyal sorumluluk projelerinden ilk
olarak haberdar olabilmektedirler. Dahası bunların birer parçası
haline gelebilmektedir. Ayrıca, düzenlenen yarışmalarla takipçiler sürpriz hediyeler
kazanabilmektedir.
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their mobile phones. The average Facebook user has 262 friends.
In real life, this figure is only one-seventh in one’s social circle.
Operating the German energy giant EWE, Kayserigaz, with all facilities of the internet age and technological advancements, gives
its subscribers the opportunity to follow the latest news and developments closely. The developments add a new dimension to
the instant information flow in the social media, diversify information sources of subscribers and give them the freedom to easily
access to the right information.
The people of Kayseri follow Kayserigaz’s social media accounts
www.facebook.com/Kayserigaz and www.twitter.com/Kayserigaz
and get first-hand information about Kayserigaz’s campaigns,
advantages and social responsibility projects. What is more, they
become a part of these. The followers win surprise gift by participating in regular contests. In addition to these, Kayserigaz offers
service and share the developments on Linkedin, Pinterest, Google Plus and YouTube and continues to provide the technology and
comfort with its high service quality for 10 years.
LİVE SUPPORT MAKES İT EASİER TO CONTACT KAYSERİGAZ
With its success to integrate technological developments in all
aspects of business life, Kayserigaz offers service for the people of Kayseri with its new facility “Live Support”. Thanks to the
Live Support, problems of the customers are solved immediately.
To contact Kayserigaz for any problem and have their problems
solved, the only thing that the customers need to do is to click on
the “Live Support” icon on www.kayserigaz.com.tr. The messages communicated by the Kayserigaz’s customers are responded
by the solution point unit. The primary purpose of Kayserigaz’s
Solution Point is to handle the problems of customers quickly and
effectively. It helps the customers with the Live Support system
during the working hours between 08:00-18:00.

Yıllık Abone ve Gaz Kullanıcı Sayıları
Yearly Subscriber Number and Yearly Gas User Number
Abone
bbs_
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KAYSERİGAZ ISO10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
II. GÖZETİM DENETİM FAALİYETİNİ BAŞARIYLA
TAMAMLANDI
Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda yakaladığı %98’lik müşteri memnuniyet oranıyla Müşteri Hizmetlerindeki başarısını kanıtlayan Kayserigaz sektörün ilk ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesini alarak bu başarısını
taçlandırmıştır.
Mevcut müşterilerin muhafaza edilmesine, marka itibarının
arttırılabilmesine ve müşteri şikâyetlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesine kılavuzluk eden ISO 10002 belgesinin alınması,
müşteri memnuniyetine önem veren şirketlerin müşteri hizmetleri kalitesinin uluslararası standartlar düzeyinde olduğunu
denetim sonuçlarıyla belgelendirilmesi anlamına gelmektedir.
Kayserigaz sahip olduğu ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini başarıyla muhafaza etmeyi sağlamıştır
ve bu başarısını geçmiş iki denetimden aldığı tam not ile kanıtlamıştır.
KAYSERİ, KAYSERİGAZDAN MEMNUN
10 yıllık gelişim süreci içerisinde, Kayserili vatandaşları kaliteli hizmet anlayışı ile tanıştıran Kayserigaz, gerçekleştirdiği
sayısız proje ve kampanyalarla abonelerinin yüzlerindeki mutluluğun daim olması için çalışmalarına hız kesmeden devam
etmektedir. Bağımsız denetim firmaları tarafından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde, Kayserigaz’ın müşteri memnuniyeti odaklı servis anlayışı çerçevesinde daha iyi bir
hizmet için, bünyesine ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim

KAYSERIGAZ SUCCESSFULLY COMPLETED ISO10002
CUSTOMER SATISFACTION II. INSPECTION, AUDITION ACTIVITY
Proving its success in Customer Services with 98 % customer satisfaction rate as shown by surveys carried out by independent research companies, Kayserigaz crowned its success by receiving the
first ISO 10002 Customer Satisfaction Management Certificate in the
sector.
Receiving ISO10002 certificate which guides on preserving current
customers, increasing the reputation of the company and effectively managing customer complaints, means that customer services
quality of such company is at international level and it is certified
with inspection results.
Kayserigaz successfully preserved ISO10002 Customer Satisfaction
Management System Certificate and proved this success by getting
full marks in the last two inspections.
KAYSERI IS HAPPY WITH KAYSERIGAZ
In 10 years of development process, introducing quality service
perspective to the citizen of Kayseri, Kayserigaz keeps its activities
with countless projects and campaigns in order to keep the smile
on its subscribers’ face everlasting. In consequence of the results
of inspection and evaluations carried out by independent survey
companies, Kayserigaz integrated ISO 10002 Customer Satisfaction
Management Systems in order to provide a better service. This way
expectation of customers is met with an extraordinary effort.
Surveys regularly carried out by independent survey companies in
daily, weekly, monthly and yearly basis, polling of natural gas consumers, and reveals the attitude of citizens of Kayseri towards Kayserigaz and to natural gas used as a fuel. Thanks to the surveys
carried out in different categories and applied objectively, Kayserigaz
finds out the expectations of its current subscribers and finically considers such expectations in accordance with such expectations. Acting in line with the requests and expectations of its subscribers, Kayserigaz manages to increase customer satisfaction to high levels.
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yeterli olmaktadır. Anlık olarak Kayserigaz müşterilerinden
gelen mesajlar, Kayserigaz çözüm noktası birimi tarafından cevaplanmaktadır. Öncelikli amacı müşterilerinden gelen talepleri hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmak olan Kayserigaz
Çözüm Noktası 08:00-18:00 mesai saatleri içerisinde ‘Canlı
Destek’ sistemi ile anında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Sistemlerini de entegre etmiştir. Bu sayede kullanıcılarının beklentilerini üstün bir gayretle karşılamaktadır.
Kayserigaz bağımsız anket şirketleri tarafından abonelere günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak yapılan düzenli anketler, doğalgaz kullanıcılarının nabzını ölçerek, Kayseri halkının Kayserigaz’a
karşı ve bir yakıt olarak kullanılan doğalgaza olan tutumunu da
ortaya çıkarmaktadır. Çeşitli kategorilerde düzenlenen ve tarafsız olarak uygulanan anketler sayesinde, Kayserigaz sahip
olduğu mevcut abonelerinin beklentilerini öğrenmekte ve gerçekleştireceği faaliyetlerde bu beklentileri titizlikle göz önüne
almaktadır. Kullanıcılarının talep ve beklentileri doğrultusunda
hareket eden Kayserigaz, bu sayede abonelearinin memnuniyetlerini üst seviyelere çıkarmaktadır.
Yapılan anketlerin sonucuna göre, doğalgazın Kayseri için en
uygun yakıt olduğu ve 10 yıl önce tanışılan doğalgaz ile hayatın daha yaşanabilir olduğu saptanmıştır. Diğer yandan, Kayseri
halkının başlıca yakıt olarak doğalgaz tercih etmelerinde, doğalgazın ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreci bir yakıt olması
diğer bir etkendir.
2013 yılı anket raporlarında, birçok insanın doğalgaz dendiğinde
akıllarına ilk olarak rahatlık, temizlik, tasarruf gibi kavramların
geldiği görülüyor. Doğalgazdan sonra en çok kullanılan yakıt
türleri göz önüne alındığında, doğalgazın insan hayatına sağlamış olduğu kolaylık daha iyi anlaşılabilmektedir. Diğer yakıtlarla
ısıtılan hanelerde doğalgazın kullanılmaya başlanması adeta bir
devrim niteliği oluşturmuş ve konforun yanı sıra birçok kullanıcı
doğalgazın ekonomikliği ile de tanışmıştır.
Her attığı adımda kendini sorgulayan, elde ettiği başarılarda
daha iyisini arayan Kayserigaz, kullanıcılarına yaptığı düzenli anketler sayesinde hem onların doğalgaz konusundaki tutumlarını
öğreniyor, hem de daha kaliteli bir hizmet anlayışı için her geçen
gün kendini geliştiriyor. Sağlamış olduğu %98’lik müşteri memnuniyet oranı ise bunun apaçık bir göstergesi olmuştur.

DÖNEM 2013
Abone Bağlantı Bedeli BBS
Subscriber Connection Fee BBS

Abone Bağlantı Bedeli
BBS Kümülatif
Subscriber Connection Fee BBS
Cumulative

Gaz Kullanıcı BBS
Gas User BBS

Gaz Kullanıcı Kümülatif BBS
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Gas User Cumulative Bbs

According to the results of surveys it is detected that natural gas
is the optimum fuel for Kayseri and thanks to natural gas introduced 10 years ago life became more livable. On the other hand
the reason why citizens of Kayseri prefer natural gas is that it is an
economic, secure, confortable and environment friendly fuel.
According to the survey results of 2013, when spoken of natural
gas most people first think of concepts like, comfort, cleanness,
savings.
Considering the mostly used fuel types after natural gas, the comfort provided by natural gas can be easily understood. In houses
where other means of heating is utilized, the usage of natural gas
has been revolutionary and most users were introduced its economic aspect as well as its comfort.
Questioning itself in every step it takes, and looking for the better
in its achievements, Kayserigaz finds out the attitudes of the consumers towards natural gas and improves itself day by day for a
better service understanding thanks to the regular surveys. 98 %
consumer satisfaction rate has been the obvious indicator of this
attitude.
KAYSERİGAZ KEEPS PLEASING ITS CUSTOMERS WITH ITS
BRAND NEW IMAGE!
Kayserigaz; conducts all customer transactions in its new, confortable, fresh and practical “Customer Services Center” in a swifter and more confortable way.
Establishing all its works on customer satisfaction, considering
it important, renovating itself constantly in order to activate and
improve communication channels, Kayserigaz family gathered all
its units which contact with customers under one building. Having
moved to the new “Customer Services Center” building, all customers who visit Kayserigaz to carry out any operation can complete al their transactions in one building without getting directed
to another building or unit.

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Total

1.552

1.188

1.957

2.692

1.726

2.020

2.515

2.472

10.006

2.705

1.663

794

31.290

1.552

2.740

4.697

7.389

9.115

11.135

13.650

16.122

26.128

28.833

30.496

31.290

372.437

1.086

1.033

1.075

1.821

2.182

3.693

2.324

2.122

3.305

4.009

4.273

2.632

29.555

1.086

2.119

3.194

5.015

7.197

10.890

13.214

15.336

18.641

22.650

26.923

29.555

351.175
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KAYSERİGAZ YENİ YÜZÜYLE MÜŞTERİLERİNİ MEMNUN
ETMEYE DEVAM EDİYOR!
Kayserigaz; müşterilerinin bütün işlemlerini konforlu, ferah ve
kullanışlı olan “Müşteri Hizmetleri Merkezi” yeni binasında daha
hızlı ve daha rahat gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.
Müşteri memnuniyetini, bütün çalışmalarının temeline alan ve
çok önemseyen, iletişim kanallarının sürekli aktif hale gelmesi
ve geliştirilmesi adına kendini sürekli yenileyen Kayserigaz ailesi; Kayserigaz bünyesinde müşteri ile ilişkisi olan tüm birimleri
tek bir bina içerisine toplamıştır. “Müşteri Hizmetleri Merkezi”nin yeni binasına taşınmasının ardından Kayserigaz’a herhangi
bir işlem yapmak için gelen tüm müşteriler, başka hiçbir binaya
veya birime yönlendirilmeden tek bir merkezden tüm işlemlerini
yapmaktadırlar.
Kayserigaz’ın ana kampüsü içinde daha önce Proje Müdürlüğü
tarafından kullanılan bina, müşterilere daha kaliteli ve daha iyi
hizmet vermek adına yeniden düzenlenerek Kayserigaz’ın yeni
“Müşteri Hizmetleri Merkezi”ne tahsis edilmiştir. Müşteri Hizmetleri Merkezi; oldukça şık, konforlu, aydınlık ve kullanışlı olarak dekore edilmiştir.
‘’Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak’’ olarak belirlediği vizyon ile müşterilerine en kaliteli hizmeti vermeyi kendisine amaç
edinerek; sektörünün önemli şirketlerinden biri haline gelen
Kayserigaz, yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi binasında müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak adına çaba göstermektedir.
Kayserigaz ailesi, yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi binasında bir
müşterinin ihtiyaç duyabileceği işlemlerin tamamını yapmakta
ve müşterilerin soru ve sorunlarını tek bir kanaldan cevaplandırarak çözmektedir. Böylece müşterilerin Kayserigazla ve doğalgazla ilgili akla gelebilecek her türlü soruları, aynı bina içerisinde
cevaplanmaktadır. “Tüm Abonelik Hizmetleri, Altyapı Hizmetleri
ve İstekleri, Pazarlama Birimi, Sanayi Müşterileri, İç Tesisat’la ilgili Hizmetler, Tahsilat Hizmeti ve İç Tesisat Proje Onay Hizmetleri” Yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi binasında verilen hizmetlerden sadece birkaç tanesidir.

The building previously used by Project Directorate located in the
main campus of Kaysergas, was rearranged and allocated for the
use of “Customer Services Center”. Custumer Services Center was
decorated in an elegant, confortable, light and practical way.
Adopting “Becoming The Model Company in Energy Sector” as
motto in order to provide best service for its customers; now one
of the most important companies of its sector, strives to provide
more qualified service for its customer in its new Customer Services Center. Kayserigaz Family is now capable of carrying out all
transactions a customer may need and answering the questions
and problems of customers from one single channel. This means
all questions which may arise regarding Kayserigaz and natural
gas can now be answered in the same building. All Subscription
Services, Infrastructure Services and Requests, Collection Services and Inner Installment Project Approval Services are only a
few services which are provided by new Customer Services Center.
Basing on customer complaints, Kayserigaz keeps its studies
in order to detect, remove customer needs and increase service
quality. In new “Customer Services Center” building, all customers
who visit Kayserigaz to carry out any operation can complete al
their transactions in one building without getting directed to another building or unit.
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Kayserigaz; müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek,
müşteri şikâyetlerinden yola çıkarak hizmet kalitesini artırmak
amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Kayserigaz Müşteri
Merkezi yeni hizmet binasında herhangi bir konuda Kayserigaz’a
gelen müşterilerinin Kayserigaz ve doğalgazla ilgili bütün sorularını onları başka bir birime ya da binaya yönlendirilmeden hızla
cevaplanarak çözülmektedir.

PAZARLAMA BİRİMİ

MARKETING UNIT ACTIVITY REPORT 2013

Her yeni yıl faaliyet alanlarında uygulamaya koymuş olduğu yeniliklerle hizmet anlayışını her zaman ileriye taşıyan Kayserigaz,
10. yılına girerken bu yenilikleri Kayseri Halkına bütün hizmet
alanlarında sunmaktadır.

Moving its service concept even further through improvements it
puts into effect in its areas of activity every year, Kayserigaz, when
entering its 10th year, offers such improvements in all areas of service for the people of Kayseri.

Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Pazarlama Birimi olarak şirketimizin bu öncü yaklaşımlarına sorumluluk alanlarımızdaki sürdürmüş olduğumuz çalışmalarımızla katkı sağlayarak, Müşteri
Memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızı bütün müşterilerimize
yaşatmaktayız. Birimimizin çalışma ilkeleri olan;

As the Customer Services Department and Marketing Unit, we
contribute to our company’s leading approaches through our efforts we continue in our areas of responsibility, and make all our
customers feel Kayserigaz’s customer satisfaction oriented operation approach. The following working principles of the unit are our
biggest factors that make our dynamic structure more powerful:

•

Müşteri Odaklı Çalışma

•

Sistematik Planlama

•

Süreçte Farklılaşma

anlayışları, dinamik yapımızı güçlü kılan en büyük etkenlerimizdir. İlk müracaat işlemi ile başlayarak abonelerimizin doğalgaz
arzının sağlanmasına kadar geçen süre içerisinde en son teknolojik gelişim ve alt yapı hizmetlerini kullanarak kullanıcılarımıza
var olan en iyi hizmeti sunmaya çalışırız. Bu süreç içerisinde kullanmış olduğumuz ve tamamıyla müşterilerimizin beklentileri
göz önünde tutularak hazırlanmış olan teknolojik alt yapılarımızın kendi alanlarında birçok ödüle layık görülürken, alt yapımız
bize hızlı işlem yapabilme, müşterilerimizin beklentilerine anında
cevap verebilme ve sorunsuz bir iş anlayışı kabiliyetini kazandırmaktadır. Hizmetlerimizde müşteri taleplerine anında cevap
verebilmemizi kullanmış olduğumuz;

•

Customer-Oriented Operation

•

Systematic Planning

•

Differentiation in the Process

In the process from the first application to the natural gas supply
to our subscribers, we utilize state-of-the-art technological developments and infrastructure services and try to offer the best
service possible for our customers. Our technological infrastructures which we use in this process and are developed by considering the expectations of our customers are rewarded with many
prizes in its field, and thus our infrastructure allow us to make the
transactions fasters, immediately respond to the expectations
of our customers and have a problem-free business approach.
Thanks to the following software products, we can instantly respond to the customer demands without any problems;

•

CRM (Müşteri İlişkileri)

•

•

SAP (ERP Yazılımı)

•

CBS (Coğrafi Bilgi Sitemi)

•
SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing)

yazılımları sayesinde sorunsuz olarak gerçekleştirmekteyiz.

•

CRM (Customer Relationship Management)

CBS (Geographic Information System)
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As we live the excitement of our 10th year with all people who
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2013 yılı içerisinde kampüs alanımız içerisinde müşteri hizmetleri binamızın yenilenmesi ile daha önce farklı noktalarda yürütülmekte olan İlk Müracaat ve Abone kayıt İşlemleri Pazarlama
Biriminde tek noktadan yürütülmeye başlanmıştır. Bu sayede
müşterilerimizin İlk Müracaat işlemlerini yaptırmış oldukları
anda başka hiçbir noktaya gitmeden Abone Kayıt İşlemlerini de
yaptırmalarına olanak sağlanmış ve 31.741 BBS abone kaydı
sistemimize tanımlanmıştır.
Faaliyet planlarımızı oluştururken şehrimizin havasının ve çevresinin gelecek nesillere aktarılmasında yine en büyük görevin
bizlere düşmekte olduğunun bilinci ile 2013 yılı içerisinde birçok
kampanya ve Sosyal Sorumluluk Projelerinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır. Bu projelerimizden en önemlileri;
DOSTLUK KAMPANYASI
Kura sistemiyle seçilen 6.000 en eski Kayserigaz abonesine 10
yıllık vefalı dostlukları adına teşekkür eden ve bu dostluklarını
hediye ettiği kahve kuponlarıyla perçinlemek isteyen Kayserigaz, bu kampanyasıyla müşterilerini ücretsiz kahvelerini yudumlamaya davet etmiştir. Böylece, müşterilerinin sadece evini değil
sunduğu sıcak sohbet ortamıyla ve ücretsiz kahve kuponuyla
içini de ısıtmayı amaçlamıştır.
10 yıldır Kayserili’nin evini daha konforlu, daha temiz, daha ekonomik ve daha sıcak hale getiren Kayserigaz, 2013 yılında da
sektöre damgasını vuracak kampanyalar düzenlemiştir. Kayserigaz, Kayseri halkıyla olan 10 yıllık dostluğuna dayanarak Kayserigaz’ın 10. yılında yaşadığı heyecan ve mutluluğunu da yine
Kayseri halkıyla paylaşmıştır. Kayserigaz, müşterilerini 10 yıllık

get service from us, the company completed the year 2013 as a
year of social responsibility through all projects it has performed.
In order to make our best to respond to the demands and expectations of the people of Kayseri, we held regular Authorized Interior
Installation Firm meetings in 2013 and carried out Demand and
Expectation Management.
In 2013, the customer services building within the campus was
renovated and thus the First Application and Subscription Procedures, which were handled at different points in the past, are now
conducted from a single point at the Marketing Unit. Therefore,
our customers, after completing their First Application procedures,
can now do their Subscription Procedures without visiting any other place. In this way, we defined 31.741 BBS subscriber entries in
our system.
When developing our activity plans, we are aware that we assume
the biggest duty to hand down the air and environment of our city
to the next generations, and therefore, we successfully completed many campaigns and social responsibility projects in 2013. The
most important ones of these projects are detailed below.
FRIENDSHIP CAMPAIGN
Thanking the first 6000 Kayserigaz subscribers selected by lot for
their 10 years of loyal friendship and intending to strengthening
this through the coffee coupons it gives, Kayserigaz invites its customers to drink their free coffees under this campaign. By doing
so, Kayserigaz not just heat the houses of its customers but also
warms them inside through its warm chatting environment and
free coffee coupons.
Making the houses of the people of Kayseri more comfortable,
cleaner, economical and warmer for 10 years, Kayserigaz organized campaigns which will leave its mark on the industry. Depending on its 10 years of friendship with the people of Kayseri,
Kayserigaz shared its excitement and happiness of its 10th year
with the people of Kayseri again. To make its customers remember their 10 years of friendship, Kayserigaz sets them on a journey

FAALiYET RAPORU

ANNUAL REPORT

2013

81

10. Yıl heyecanımızı bizlerden hizmet alan tüm halkımızla birlikte yaşarken, gerçekleştirmiş olduğumuz tüm projelerimizle 2013
yılı adeta bir sosyal sorumluluk yılı olarak tamamlanmıştır. Kayseri Halkının talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek için 2013 yılında düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğumuz
yetkili iç tesisat firması toplantılarıyla talep ve beklenti yönetimi
gerçekleştirilmiştir.

dostluklarını anmaları için müşterilerine istedikleri kahveleri aileleriyle yudumlamalarını ve yudumlarken de 10 yıllık dostluklarını anmalarını dilemiştir.
TEMİZ HAVA EYLEM PLANI
Isınma, ulaştırma ve sanayi kaynaklı hava kirleticilerinin yaydığı
kirliliği engellemenin amaçlandığı projede Kayserigaz; Valiliğin,
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Erciyes Üniversitesinin ve İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün katılımlarına paydaş olmuştur.
Proje kapsamında yer alan pilot bölgelerde, üniversitenin ERÇEK
üyeleri öğrencilerinin ilkokullara planlı ulaşabilmesi adına ulaşıma katkı sağlanmış ve Dolgi Doğalgazı Anlatıyor adlı hikâye
kitabımızdan ve broşürlerimizden 1.000 adet dağıtılmıştır. Çalışmalarımızdan ve sağladığımız desteklerden dolayı Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendislik Fakültesi ERÇEK kulübü öğrencileri
plaketle ödüllendirilmiş olup, proje güncel haliyle tarafımızdan
devam ettirilmektedir.
“TESİSAT DÖNÜŞÜMÜNÜZ SİZDEN, TABLET
BİLGİSAYARINIZ BİZDEN” KAMPANYASI
Kayserigaz, haziran ayının ilk haftasında başlatmış olduğu “Tesisat Dönüşümünüz Sizden; Tablet Bilgisayarınız Bizden” kampanyası ile doğalgaz kullanmak isteyen Kayseri Halkının doğalgaza
geçişini kolaylaştırmıştr. Kayserigaz, ileri teknolojiyi kullanmanın
ayrıcalığını, kampanyaya katılan abonelerine çekilişsiz, kurasız
verdiği tablet bilgisayarla yaşatmıştır. Tablet bilgisayarları almaya hak kazanan ilk beş aboneye tablet bilgisayarları, Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ nde teslim edilmiştir.
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10 yıldır Kayserili için çalışmalarına hız kesmeden devam eden
Kayserigaz’ın “Tesisat Dönüşümünüz Sizden; Tablet Bilgisayarınız Bizden” kampanyası, İç Tesisat Firmaları ve Krediver’in
iş ortaklığında yürütülmüştür. Aynı zamanda bu kampanya ile
birlikte, tüm yeni abonelere 3.000TL ve üzeri kredi kullanmaları
sağlanmış ve 12 ay vade ile ödeme imkânı sunulmuştur. Kampanya, abonelere uzun vadeli ve uygun ödeme koşulları ile doğalgaza sahip olma imkânı vermiş, kampanya kapsamında 67
müşteriye tablet PC hediyesi teslim edilmiştir.

of flavor of world’s leading brand Caribou coffees, the first name
that comes to mind in coffee, and has wished its customers to
drink any coffee they want with their families and remember their
10 years of friendship while doing so.
ACTION PLAN FOR CLEAN AIR
In this project where it is aimed to prevent the pollution caused
by air pollutants arising out of heating, transportation and industry, Kayserigaz has become a partner of the Governorship, Kayseri Metropolitan Municipality, Erciyes University and Provincial
Directorate of Environment and Urbanization. In piloting areas
under the project, Kayserigaz contributed to the transportation to
allow the member students of ERÇEK (Environment Club of Erciyes University) to reach elementary schools in a planned manner,
and handed out 1000 units of our story book titled Dolgi describes
Natural Gas and our brochures. Thanks to our efforts and contributions, we were awarded by the Environment Club of Engineering
Faculty of Erciyes University, and the project is still maintained by
us in its updated form.
THE CAMPAIGN “CHANGE THE INSTALLATION, GET THE
TABLET”
With the “Change the Installation, Get the Table” campaign commenced on the first week of June, Kayserigaz has made it easier for the people of Kayseri who want to use natural gas to have
their installation transformed to natural gas. Kayserigaz, by giving
tablet computers without any lot or draw, made the subscribers
who take part in the campaign feel the privilege of using advanced
technology. The first five subscribers who deserved to get a tablet computer were given their tablets at the Kayserigaz Customer
Services Department.
This “Change the Installation, Get the Table campaign of Kayserigaz, which continuously keeps going its efforts for the people of
Kayseri for 10 years, is conducted with the business partnership
of Interior Installation Firms and Krediver. At the same time, under
this project, all new subscribers were given the opportunity to use
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Müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti götürmeye çalışan
Kayserigaz tasarruflu ve emniyetli doğalgaz iletmeyi kendisine
görev edinmiştir. Bu maksatla, enerji tüketen cihazların kullanımına yönelik müşterilerinden gelen sorulara uzman eğitmenler
eşliğinde cevap verebilen ve gelecek nesillere bilinçli tüketici yetiştirilmesini sağlayan Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evini Hizmete açmıştır. Kampüs alanı içerisine 70 m2 bir alan üzerine kurulu
olan ve içerisinde her türlü A Sınıfı enerji tüketim cihazlarının bulunduğu ev, ziyaretçilerine tasarrufu da öğretmektedir. Yerleştirilmiş güneş panelleriyle kendi enerji ihtiyacını kendisi kaşılayan
Doğalgaz Eğitim Evi; fatura yatırmak, doğal gaz abonesi olmak
veya herhangi bir işlem yaptırmak için gelen vatandaşlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Gruplar halindeki vatandaşlara
bilgilendirmelerde bulunan personelimiz, doğalgaz kullanımında
yapılan yanlışları, doğalgazı verimli kullanma yollarını, gaz kaçağı ve benzeri tehlikeli durumlarda yapılması gerekenleri uygulamalı şekilde anlatmaktadır.
Doğalgaz Eğitim Evi’nde 10’ar kişilik gruplar halinde verimli ve
güvenli doğal gaz kullanımı konusunda uygulamalı eğitim vermektedir. Eğitimlerde, “sayaç nedir, sayaç üzerindeki hangi değerler faturaya yansır, fatura üzerindeki bilgiler neyi ifade eder,
doğal gaz kullanımında neye dikkat etmek gerekir, tasarruflu,
emniyetli doğal gaz kullanımı nedir, nasıl yapılır, herhangi bir arıza veya gaz kaçağı durumunda neler yapmak gerekir’’ gibi konular birebir uygulamalı olarak gösterilmektedir.
Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evi’ndeki eğitimler sadece şirketimize gelenlerle sınırlı olmadığı gibi kamu kurumlarında çalışanlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri de
eğitimlerden faydalanabilmekte, bunlara ilaveten özel eğitim
almak isteyen gruplar da geri çevrilmemektedir.

a loan of 3.000 TL or higher and to make a deferred payment of
12 months. The campaign gave the subscribers the change to use
natural gas under long-term and economic payment conditions,
and 67 customers were given tablet computers under the campaign.
NATURAL GAS TRAINING HOUSE
Working for offering the best possible service for its customers,
Kayserigaz has committed itself to deliver economical and safe
natural gas. To this end, Kayserigaz opened Kayserigaz Natural
Gas Training House into service, where questions of customers
related to the use of energy consuming appliances are answered
by expert trainers and conscious consumers are raised for the next
generations. This house which is established on an area of 70 m2
within the campus and has all kinds of A-Class energy consuming
appliances trains its visitors on how to save as well. The Natural
Gas Training House meet its energy requirement thanks to the installed solar panels, and offers consulting service for the citizens
who visit to pay their bills, subscribe to natural gas or make any
transactions. The personnel informs people who visit in groups,
and explains in practice the mistakes made when using natural
gas, the ways to use natural gas efficiently, and the things to do in
cases of gas leak and similar dangerous situations.
About 700 people visit Kayserigaz every day for different reasons,
and Kayserigaz offers practical training for 200 of them on the
efficient and safe use of natural gas at the Natural Gas Training
House. During the training, various subjects are demonstrated in
practice, such as “what is the meter?”, “which values on the meter
are reflected on the bill?”, “what does the information on the bill
mean?”, “points to consider when using natural gas”, “what is economical and safe use of natural gas and how is it done?”, “what to
do in case of any accident of gas leak situation”.
The trainings offered at the Kayserigaz Natural Gas Training House
are not just limited to those who visit our company. Public officers,
students, representatives and members of non-governmental or-
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DOĞALGAZ EĞİTİM EVİ
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Kurumsal WEB sayfamız üzerinden de dileyen vatandaşlarımız
360 derece sanal turla gezebilmekte ve gerekli tasarruf ve emniyet tedbirleri hakkında püf noktalara ulaşabilmektedirler. (http://
www.kayserigaz.com.tr/Sanaltur/kayserigaz.html)
TUREKS 2013
Kayseri Yapı Teknolojileri Fuarı, ülke genelinde tüm yapı profesyonellerini Anadolu’da buluşturarak, sektörün bölgedeki potansiyelini arttırmak ve yeni iş bağlantıları sağlamak amacıyla 10
yıldır başarıyla gerçekleştirilmektedir.
14-17 Mart 2013 tarihlerinde 11.kez kapılarını açmış olan fuar
yoğun ticari hareketin, yapılaşmanın ve sanayileşmenin devam
ettiği bölgede ihtiyaç duyulan her türlü yapı ürünlerini tanıtmıştır. Fuarda, ürün, hizmet ve çözüm sunan firmalar ile potansiyel
alıcılar bir araya gelmiştir. Tureks Yapı Fuarında açtığımız stant
da gelen ziyaretçilere doğalgaz ile ilgili gerekli bilgilendirmeler
yapılmış, talep ve şikâyetler ele alınmış ve bu konuda gerekli
dönüşler müşterilerimize yapılmış olup müşteri memnuniyetimiz
arttırılmıştır.
Muhtarlarımıza yapılan düzenli ziyaretler sayesinde güncel
kampanya bilgilerimiz tanıtılmış ve bölgedeki potansiyellerimize
yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Faaliyet etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenen yapılandırmada pazarlama personeli; Resmi Ticari Üretim, Mal ve Hizmet
Üretim Amaçlı, İnşaat Şirketleri ve Tespit Ölçüm işlemleri olmak
üzere dört ana gruba ayırılıp görevlendirilmiştir. Etkin pazarlama
faaliyeti için potansiyel gruplara ayrılmış olan mahallelerde alt
yapı ve doğalgaz kullanım durumları göz önünde bulundurularak
ayrı ayrı pazarlama stratejileri gerçekleştirilmiştir.

ganizations attend the trainings as well. The groups who want to
receive special trainings are also accepted.
The citizens have also the opportunity of 360° virtual tour on our
corporate website and obtain information on key points of necessary saving and safety measures (http://www.kayserigaz.com.tr/
Sanaltur/kayserigaz.html).
TUREKS 2013
Kayseri Construction Technologies Fair has been successfully organized for 10 years in order to increase the potential of industry
in the region and offer new business connections, by bringing all
construction professionals together in the Anatolia.
The 11th Kayseri Construction Technologies Fair was organized
between March 14-17, 2013, and introduced all kinds of construction products that are needed in the region where an intense commercial activity, development and industrialization are going on.
During the fair, companies presented their products, services and
solutions, and came together with potential buyers. At the stand
we opened in Tureks Construction Fair, we informed visitors about
natural gas, handled their demands and campaigns and gave
them feedback in this regard, and thus we increased our customer
satisfaction.
Thanks to our regular visits to the headmen, we introduced our
current campaigns and gave information about our potential in the
region.

Pazarlama Birimi yaptığı tüm çalışmalarla 2013 yılı içerisinde
31.741 BBS Abone kaydı almıştır ve 29.555 BBS gaz kullanıcısını Kayserigaz’ın çevreye ve doğaya duyarlı ailesinin bir parçası
yapmıştır.

Under the structure we planned in order to increase operating
effectiveness, the marketing personnel is divided into four main
groups and assigned accordingly; Formal Commercial Production, Goods and Services Production, Construction Companies and
Identification and Measurement Works. To ensure effective marketing activity, different marketing strategies were performed by
considering the status of infrastructure and use of natural gas at
the streets that are divided into potential groups.

Pazarlama birimi bütün çalışmalarında müşteri odaklı olup bütün gayret ve çabasını Kayseri halkının daha rahat ve konforlu bir
yaşam sürmesini sağlamak için harcamaktadır.

Thanks to its efforts in 2013, the Marketing Unit received 31.741
BBS subscribers in 2013, and made 29.555 BBS gas users a member of Kayserigaz’s environment and nature sensitive family.
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The marketing unit adopts a customer-oriented approach in its all
efforts and endeavors for a more comfortable and convenient life
for the people of Kayseri.
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WEB SİTESİ YENİLENDİ

THE WEBSITE IS UPDATED

Müşteri memnuniyetine verdiği değer ve önemi her fırsatta dile
getiren Kayserigaz, 2013 yılında bu davranışının haklı gururunu
%98’lik müşteri memnuniyeti ile yaşamaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı bakış açısı ile her zaman daha rahat, kolay, konforlu
ve modern hizmet vermek için farklı projeler geliştiren Kayserigaz, bu projelerine 2013 yılında da hız kesmeden devam etti.

Kayserigaz, a company which always reflects the value and importance it attaches to the customer satisfaction at every opportunity, feels proud of achieving a customer satisfaction rate of 98%
in 2013. Developing different projects to always offer more comfortable, easier and modern service with a customer-oriented perspective, Kayserigaz will continue these projects in 2013 as well.

Bu kapsamda 2013 yılı içinde başlanan Kayserigaz WEB Sitesi
Tasarım Yenileme Projesi 3 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Yenilenen tasarım ve içerik ile daha modern, daha müşteri dostu bir
yapı kuruldu. Kayserigaz’ ın yeni web sitesinin hem Kayserigaz’
ın hem de EWE’ nin kurumsal yapısına uyumu ön planda tutuldu.

Within the framework, the Kayserigaz Website Renewal Project
which started in 2013 was completed in a short time of 3 months.
With its renewed design and content, a more comfortable and
customer-friendly structure is put into use. When renewing Kayserigaz’s Website, corporate structures of Kayserigaz and EWE
were taken as basis.

Kayserigaz yeni web sitesindeki online işlemler bölümü de geliştirildi ve müşterilerin interaktif uygulamalarla daha fazla bilgiye
daha kısa sürede ulaşmaları sağlandı. Daha önce geçmiş faturalarına Online İşlemler çatısı altında ulaşan doğalgaz müşterileri,
artık Endeks Bildirimi, Fesih Başvurusu, Sayaç Kontrol Talebi,
Fatura İtiraz Başvurusu ve İlk Abonelik Başvurularını da online
olarak yapabilmektedirler.
Yine ileri teknolojiyi kendine hedef seçen bir anlayışla, web sitesine Mobil olarak da erişim sağlanmıştır. Otomatik olarak mobil
cihazların yönlendirildiği bir sistem kurularak daha kolay kullanımı hedefleyen bir mobil sürüm hazırlanmıştır.
Kayserigaz yeni web sitesine www.kayserigaz.com.tr adresinden ulaşılabilmekte, doğalgaz ve Kayserigaz hakkındaki en
doğru bilgiler edinilebilmekte ve online işlemler daha hızlı ve
güvenilir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Kayserigaza Ulaşmak Canlı Destekle Daha Kolay
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Teknolojik gelişmeleri çalışma hayatının her anına ulaştırmayı
başaran Kayserigaz, yeni bir uygulama olan “Canlı Destek” ile
Kayseri halkına hizmet vermektedir. ‘Canlı Destek’ uygulamasıyla birlikte müşterilerin problemleri anında çözüme kavuştu-

The Online Transactions section was improved in the new website
and thus the customers are now able to access to more information in a shorter time by using interactive features. Natural gas
customers, who were able to see their previous bills under the
Online Transactions section, can now have online access to Index
Information, Termination Application, Meter Control Request, Bill
Appeal Application and Initial Subscription Application.
Also, Kayserigaz, with a technology-friendly approach, offers mobile access to the Website. In this system, mobile devices are automatically forwarded and a mobile version is developed, which
aims to provide an easier use.
The customers can browse Kayserigaz’s new website on www.
kayserigaz.com.tr, get the right information about natural gas
and Kayserigaz, and make their online transactions safely and in
a short time.
Kayserigaz Career Portal
In the light of its vision to become an inspiring brand for the industry and all stakeholders, Kayserigaz created its Career Portal
and put it into use. In this portal, announcements on career op-
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Kayserigaz Kariyer Portal
Sektöre ve tüm paydaşlarına ilham veren marka olmak vizyonun
ışığında Kayserigaz Kariyer portalini oluşturmuş ve kullanıma
sunmuştur. Kayserigaz da kariyer imkanlarının duyurusunun da
yer aldığı portal de Kayserigaz’lı olmanın ayrıcalıklarından olan
temel değerlerimiz vizyon ve misyonumuz da yer almaktadır.
Kendini sürekli geliştiren ve sorumluluklarının farkında olan
Kayserigaz da kariyer yapmak isteyen kişiler içinde hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutarak Kariyer portalini oluşturmuştur.
Kayserigaz’dan haberlerinde yer aldığı sayfa Kayserigaz’ın gelişen teknoloji ve şartları takibinin göstergesi olmaktadır.
Online Sayaç Okuma ve Gaz Kesme-Açma Projesi
Kayserigaz, sayaç okuma, gaz kesme-açma faaliyetlerini, güçlü teknolojik altyapısı ve konusunda tecrübeli insan kaynağı ile
online olarak gerçekleştirmektedir. Bu sayede, sayaç endeksi el
terminaline girildiğinde veriler anında ana sisteme iletilmekte ve
fatura tahakkuku gerçekleştirilmektedir. Fatura çıktısı alınarak
müşteriye teslim edilmektedir.
Dağıtım şirketinin en önemli ticari faaliyeti olan doğalgaz satışının gerçekleştirilmesinin bir aracı olan faturalama işleminin doğru ve zamanında yapılması büyük önem arz ettiğinden, Kayserigaz bunu sağlamaya yönelik her türlü alt yapı ve organizasyonu
etkin olarak gerçekleştirmektedir.

portunities at Kayserigaz, our basic values, our vision and mission,
which are the privileges of being a part of Kayserigaz, are included.
Kayserigaz develops itself continuously and knows its responsibilities. Therefore, it developed the Career Portal by ensuring highest level of service quality for those who want to build a career at
Kayserigaz. This page also covers the news about Kayserigaz. This
shows that Kayserigaz closely monitors developing technologies
and conditions.
Online Meter Reading and Gas Disconnection-Connection
Project
Kayserigaz carries out gas meter reading and gas connection and
disconnection activities online thanks to its powerful technological infrastructure and experienced human resource. Bu doing so,
when the meter index is entered in the handheld terminal, the data
is instantly transmitted to the main system and the bill is created.
Then the bill is printed out and delivered to the customer.
Considering that the billing work, which is one of the tools to make
the natural gas sales, the most important commercial activity of a
natural gas distribution company, is highly important, Kayserigaz
actively maintains all kinds of infrastructure and organization in
this regard.
The activity of gas connection and disconnection, which is the
most effective method to collect the receivables of a natural gas
distribution company, is carried out with great care and on time
by also paying attention to the safety rules. Accordingly, payment
issues of customers are prevented before they become intolerable, and the customers who fulfill their obligation are offered gas
connection service on the same day and thus the customer satisfaction is achieved. For these efforts, handheld terminals are used
in the field and operations are made online. As a result, we save on
time and labor and minimize intolerable.
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rulmaktadır. Müşterilerin herhangi bir problemle ilgili Kayserigaz’a ulaşmak ve problemlerin çözülmesini sağlamak için www.
kayserigaz.com.tr adresinden ‘Canlı Destek’ ikonuna tıklamaları yeterli olmaktadır. Anlık olarak Kayserigaz müşterilerinden
gelen mesajlar, Kayserigaz çözüm noktası birimi tarafından cevaplanmaktadır. Öncelikli amacı müşterilerinden gelen talepleri
hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmak olan Kayserigaz Çözüm Noktası 08:30-18:00 mesai saatleri içerisinde ‘Canlı Destek’ sistemi ile anında müşterilerine yardımcı olmaktadır.
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Kayserigaz, a company which
always reflects the value and
importance it attaches to the
customer satisfaction at every
opportunity, feels the right
proud of achieving a customer
satisfaction rate of 98% in
2013.

Doğalgaz dağıtım şirketinin alacaklarının tahsilinin en etkin
yöntemi olan gaz kesme-açma, güvenlik ilkeleri de göz önünde
bulundurularak büyük bir titizlikle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, müşterinin ödeme sorunu
büyümeden önlenmekte, bu paralelde yükümlülüğünü yerine
getirmiş müşteriye aynı gün içerisinde gaz açma hizmeti verilerek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. Bu işlemler için de,
sahada yine el terminalleri kullanılmakta ve operasyonlar online
olarak yürütülmektedir. Böylelikle zaman ve iş gücünden tasarruf edilmekte, kırtasiye giderleri en aza indirgenmektedir.
Akıllı Vezneler
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile çalışan, müşterilerine sunmuş olduğu hizmet kalitesini sürekli artırarak hızlı ve
çözüm odaklı hizmet sunmayı ilke edinmiş olan Kayserigaz, Akıllı Vezneler ile doğalgaz faturası tahsilâtına başlamıştır.

Smart Tellers
Operating with a customer satisfaction oriented approach, improving its service quality for the customers and offering a fast
and solution-oriented service, Kayserigaz now collects natural
gas bills at the Smart Tellers.
In total, 12 Smart Tellers are now offering service. Thanks to the
Smart Teller, our citizens can easily pay their natural gas debts at
the closest teller in the area they are present without coming to
the center.
Our Smart Tellers in which our subscribers pay their natural gas
debts will offer uninterrupted service for 7 days 24 hours. Our
subscribers now pay their period debts by typing the subscription
number on the touch screen or scanning the barcode number on
the bill.

Toplam 12 adet Akıllı Veznemiz hâlihazırda hizmet vermektedir. Akıllı Vezne sayesinde vatandaşlarımız, doğalgaz borçlarını
merkeze kadar gelmeden bulundukları bölgedeki vezneden kolayca ödeyebilmektedir..
Abonelerin Doğalgaz borçlarını tahsil edecek olan veznelerimiz
7 gün 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Doğalgaz, borcunu
ödemek için dokunmatik ekranda abone numarasını tuşlayarak
ya da faturadaki barkot numarasını okutarak dönem borçlarını
ödenebilmektedirler.
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Müşteri memnuniyetine
verdiği değer ve önemi
her fırsatta dile getiren
Kayserigaz, 2013 yılında bu
davranışının haklı gururunu
%98’lik müşteri memnuniyeti
ile yaşamaktadır.
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Hızla gelişen enerji sektöründe, sağlam adımlarla, hızla yükselen ve 10. yılını gururla tamamlamış olan Kayserigaz’ın Mali ve
İdari işler departmanı bünyesinde Bütçe ve Raporlama, Muhasebe, Tahakkuk, Tahsilat ve İdari İşler birimleri bulunmaktadır.
TAHAKKUK BİRİMİ

ACCRUAL DEPARTMENT

Faturalandırma
Kayseri ilimizde abonelerimize tedarik edilen gazın abonelere
faturalandırılma süreci ayın ilk yarısında tamamlanmaktadır.
23 kişilik tahakkuk ekibi ile aylık ortalama 193 bin adet sayaç
okunmaktadır. Personel başına ortalama günde 745 adet sayaç
okuması gerçekleştirerek abonelere faturaları hızlı bir şekilde
ulaştırılmaktadır.
Saha Kontrol, Gaz Açma/Kapama, Usulsüz Kullanım
Süreçleri
2013 yılında, Kayserigaz saha kontrol ekipleri, onaysız ve izinsiz
doğalgaz kullanımlarını önlemek için, 15 bin noktada kontroller
gerçekleştirmiştir. Daha kaliteli hizmet sunmak adına online
destek faaliyete geçmiş, mevzuata uygun tüm işlemler yerine
getirilmiştir.
Kalibrasyon Süreci
Kayserigaz’ın 10. yılı ile beraber, Kayseri’de 10 yıllık kullanım
süresini tamamlamış olan sayaçların kalibrasyon çalışmalarını
yapmak üzere, planlama ve koordinasyonlara başlanmıştır.
Online Sayaç Okuma, Gaz-Açma Kesme ve Fesih İşlemleri
2013 yılında sayaç okuma, gaz açma-kesme ve fesih işlemleri
online hale getirilerek müşteri memnuniyetinde bir somut adım
daha atılmıştır. Online olarak gerçekleştirilen işlemlerle sistemden anlık verilere ulaşarak verilen hizmetlerin kalitesi artırılmıştır. Bu sayede gün içerisinde okuma yapılmasının yanında
abonelerimize aynı gün içerisinde bilgi alma ve ödeme imkanı
sağlanmıştır. Ayrıca online okumalarla birlikte endeks verilerinin

Invoicing
The invoicing process of the gas supplied to our subscribers in Kayseri province is completed in first quarter of the relevant month.
With the Accrual team of 23 persons, 193 thousand meters are
read in average on monthly basis. By achieving the daily average
read rate of 745 meters per personnel, the invoices are delivered
rapidly to the subscribers.
Field Control, Gas Opening/Closing and Irregular Usage
Processes
In 2013, the field control teams of Kayserigaz have conducted
checks in 15 thousand points to prevent from the unauthorized
and unapproved usage of natural gas. In order to provide services
with higher quality, online assistance has been initiated whereas
all procedures complying with the relevant regulations have been
completed.
Calibration Process
By the 10th anniversary of Kayserigaz, the planning and coordination works have commenced in Kayseri in order to perform calibration works for the meters with expired usage period of 10 years.
Online Meter Reading, Gas Opening/Closing and Termination
Procedures
In 2013, one more concrete step has been taken by making online
of meter reading, gas opening-closing and termination procedures.
The quality of services has been increased by reaching immediate
data on the system with online operations. Thus, our subscrib-

Okuma (Toplam)

Okuma (Aylık Ortalama)

The Number of Meter Reading (Total)

The Number of Meter Reading (Monthly)

Yıllar
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In Department of Financial and Administrative Affairs of Kayserigaz rising rapidly with firm steps in fast moving energy industry
and achieving 10th year with pride, Budget and Reporting, Accounting, Accrual, Collection and Administrative Affairs departments are included.

Adet

Years

Quantity

2010
2011
2012
2013

1.595.473
1.912.471
2.042.119
2.318.343

Yıllar

Adet

Years

Quantity

2010
2011
2012
2013

132.956
159.373
170.177
193.195
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Sanayi Tüketimleri

Konut Tüketimleri

Taşıma

Industrial Consumption

Household Consumption

Shipping

Sanayi
Industrial

AYLAR
Months

Konut
Household

AYLAR
Months

Taşıma
Shipping

Ocak / January

78.708

Ocak / January

44.539.430

Ocak / January

24.557.387

Şubat / February

71.612

Şubat / February

30.829.698

Şubat / February

18.874.527

Mart / March

5.899

Mart / March

27.581.959

Mart / March

17.164.375

Nisan / April

3.183

Nisan / April

12.461.380

Nisan / April

17.054.206

Mayıs / May

1.183

Mayıs / May

6.011.923

Mayıs / May

17.815.596

Haziran / June

1.076

Haziran / June

5.161.405

Haziran / June

19.495.989

Temmuz / July

1.116

Temmuz / July

4.849.901

Temmuz / July

20.689.602

Ağustos / August

1.053

Ağustos / August

4.947.147

Ağustos / August

20.688.827

Eylül / September

18.012

Eylül / September

5.626.438

Eylül / September

23.070.819

Ekim / October

3.434

Ekim / October

17.466.755

Ekim / October

24.614.233

Kasım / November

9.782

Kasım / November

28.061.079

Kasım / November

26.349.316

Aralık / December

58.033

Aralık / December

57.436.244

Aralık / December

31.349.177

bildirimi hızlanmış olup gaz açma-kesme ve fesih işlemlerindeki
bekleme süreleri ortadan kaldırılmıştır. Online sistemin getirdiği
diğer bir avantaj ise gazı kapalı olup, gün içerisinde ödemesini tamamlamış aboneler için sahadaki personele anlık bildirim
yapılmakta, aynı gün içinde abonelerin gaz erişimi sağlanarak
müşteri memnuniyeti ciddi oranda artırılmıştır.
El terminalleri iletişim ve saha ekibi online kontrol
İletişimi hızlandırmak için Kayserigaz sayaç okuma personellerine, el terminali üzerinden mail ile bilgilendirme imkânı sağlanarak saha personeli etkin bilgilendirilmesine olanak verilmiştir.
Online sistem ile birlikte GPS-konumlama ve mail bilgilendirme
ile saha kontrol işlemlerinde koordinasyon arttırılmış, kontrol
süreçlerine hız kazandırılmış ve daha sağlıklı veri akışı sağlanmıştır.

ers are provided with the opportunity to receive information and
payment within the relevant day in addition to reading during the
day. Furthermore, reporting of index data is accelerated with online reading whereas the waiting times in gas opening-closing and
termination procedures are eliminated. The instant notification of
field personnel on the subscribers with closed gas supply and payment remitted during the day is another advantage provided by
online system whereas customer satisfaction has been increased
considerably through providing gas access to the subscribers
within the relevant day.
Communication by Handheld Terminals and Online Control of
Field Teams
In order to accelerate communication, the meter reading staff
of Kayserigaz is provided with the opportunity to be notified effectively by means of informing via e-mail through the handheld
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AYLAR
Months

Gaz Açma/Kapamaların Fotoğraflanması ve GPS-Konum
Bilgilendirme
2013 yılı içerisinde gaz açma ve kapama işlemlerinde, usulsüz
ve kaçak kullanımların tespit edilmesi işlemlerinde online ve
yerinde fotoğraflama çalışması başlatılmıştır. Personellerin konum bilgileri takibi ile müşteri uyuşmazlıkları için ortak bir çözüm
platformu sağlanmıştır.
MUHASEBE ve FİNANS BİRİMİ
Kayserigaz’ın mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen
ve raporlayan muhasebe birimi, 2013 yılında hayata geçen e-fatura ile faturalar elektronik ortamda oluşturulmaya başlanmıştır. 2013 yılı içerisinde çalışmalarına başlanan e-fatura sistemi
30 Aralık 2013 tarihi itibari ile kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Ayrıca mail yolu ile faturalarını talep eden abonelere de e-mail
olarak fatura suretleri gönderimi imkanı için zemin hazırlanmıştır.
Finansman birimi şirketin fonlama, plasman, mevduat ve finansman ihtiyaçlarını sorunsuz olarak yürütmektedir. Muhasebe
2013kapanışlar hızlı bir
olarakTahsilat	
  
hızlıYerikapanış programı2012
sayesinde mali
Banka
540.659
şekilde
yapılmaktadır. Kayserigaz’ın
yurt626.924
içi ve yurtdışı raporla115.977 işlemler
648.997
malarıPTTiçin beş iş günü içerisinde
tamamlanarak rapor727.071
264.869 kazandırılmıştır.
lama Vezne
süreci ve yönetim raporlamalarına
zaman
Akıllı	
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Toplam
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18.408

1.383.707

1.559.198

"

Photographing Gas Opening/Closing Procedures and GPS
Positioning
In gas opening and closing procedures within 2013, online and onsite photographing procedures are initiated for detection of irregular and illegal usage.By following the location information of staff,
a joint resolution platform is established for customer disputes.
ACCOUNTING and FINANCE DEPARTMENT
In the accounting department recording, summarizing and reporting the financial transactions of Kayserigaz, the invoices are issued
in electronic media via e-invoice activated in 2013. The e-invoice
system initiated within 2013 has been made available by 30 December 2013. Furthermore, the basis has been formed for the delivery of invoice copies to the subscribers requesting invoices via
e-mail.
Finance department conducts the company’s funding, placement,
deposit and financial needs without any problem. The financial
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terminal. With online system, the coordination in field control procedures has been increased by GPS positioning and e-mail notification whereas the control processes have been accelerated and
better data flow has been achieved.
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TAHSİLAT BİRİMİ

closure is performed rapidly in terms of accounting through instant closure software. The reporting process and management
reports have gained extra time by completing the procedures in
domestic and international reporting of Kayserigaz within five
business days.

Kayserigaz’ın faturalandırma sonrası oluşan ve ticari alacaklarını farklı kanallarla toplama ve tahsil etme görevini üstlenen
tahsilat birimi, doğalgaz fatura bedellerini, abonelerin abone
bağlantı ve güvence bedellerini, sertifika sahibi firmaların proje
onay, kontrol vb bedelleri tahsil etmektedir. İşlem süresi, işlem
kalitesi ve personel hizmeti ele alınarak yapılan anketlerde 2013
yılı sonunda %96 oranında müşteri memnuniyeti sağlamıştır.
Kayseri ilinde 129 banka şubesi, 47 PTT şubesi ve 11 Akıllı vezne
ile toplam 187 noktada abonelere tahsilat kolaylığı sağlanmıştır. 2013 yılı itibariyle tüm aboneler tüm Türkiye’deki herhangi bir
PTT şubesinden faturalarını ücretsiz ödeyebilmektedir. Bu hizmet sonucunda 2013 yılında toplam tahsilat içinde PTT tahsilat
oranı %42’ye ulaşmıştır.

COLLECTION DEPARTMENT
The collection department undertaking to collect the commercial receivables of Kayserigaz following invoicing process through
various channels collects the natural gas invoice amounts, gas
connection fees and security deposits of subscribers and project
approval or control fees for the certificate holder companies. In the
surveys conducted in consideration of transaction time, transaction quality and staff service, the customer satisfaction has been
achieved by 96% by the end of 2013. The collection procedures are
facilitated in Kayseri province from 187 points in total consisting of
129 bank branches, 47 PTT branches and 11 smart tellers. By 2013,
all subscribers are able to pay invoices without any extra charge
from the PTT branches within entire Turkey. In consequence of this
service, the rate of collection through PTT has increased to 42%
within total collection rate in 2013.

2013 yılında Kayserigaz tahsilat kanallarının yanı sıra Kayseri’de
hizmet vermekte olan 22 bankanın 129 şubesi ile de tahsilat ağı
ciddi oranda genişlemiştir. Özellikle bankalara verilen otomatik
ödeme talimatları ile abonelere büyük kolaylık sağlanmış olup
bu hizmet ile 2013 yılı içerisinde toplam abonenin %41’i bu kanalları tercih etmiştir. Aboneler otomatik ödeme talimatları sayesinde ödeme günlerini ve tutarlarını atlamadan ve zamanında
masrafsız olarak ödeyebilmektedirler. Ayrıca abonelere faturalarının son ödeme tarihlerini ayın 18’sine kadar uzatabilme imkanı sağlanmıştır.
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Kayserigaz online tahsilat uygulaması ile abonelerin banka veya
PTT yoluyla yapmış oldukları ödeme bilgisi anlık olarak sisteme
yansıtılmaktadır. Böylece zaman tasarrufu sağlanmakta ve mükerrer ödemelerin önüne geçilmiştir.
Kayserigaz’ın abonelerine ödeme kolaylığı sağlayan Akıllı Vezneleri 2013 yılında abonelerin hizmetine sunulmuştur.
Akıllı Vezne sayesinde aboneler, doğalgaz borçlarını bulundukları bölgedeki en yakın vezneden kolayca ödeyebilmektedirler.
Abonelerin doğalgaz borçlarını tahsil ettikleri Akıllı Vezneler, 7
gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet vermektedir. Doğalgaz
borcunu ödemek isteyen aboneler dokunmatik ekranda abone
numarasını tuşlayarak ya da faturadaki barkod numarasını Akıllı
Veznedeki gerekli alana okutarak dönem borçlarını sorgulamakta ve tahsilat işlemini hızlıca gerçekleştirmektedirler. Akıllı vezneler, abonelere borcunun tamamını ya da herhangi bir döneme
ait olan borcunu ödeme seçeneğini de sunmaktadır. Tahsilatın
tamamlanması ile borcunun ödendiğine dair makbuz Akıllı Vezneler tarafından verilmektedir.

With Kayserigaz Online Collection application, the information of
payment made by subscribers via bank or PTT is reflected instantly on the system. Therefore, saving of time is achieved whereas
the repeating payments are avoided.
Smart Tellers providing facilitated payment for Kayserigaz subscribers have been founded in 2013 to serve for subscribers.
By Smart Tellers, the subscribers are able to pay natural gas bills
from the teller located in the vicinity.

Bütçe ve Raporlama birimi, Mali İşler Müdürlüğüne bağlı olarak
çalışmaktadır. Birim, şirket bütçesinin hazırlanması ve raporlamasının yapılması ile beraber üçüncü taraflara ilgili ve gerekli
raporlamaları sunmaktadır. 2013 yılı faaliyetlerini de oluşturan
bu raporlamalar 5 ana gruptadır;

The Smart Tellers collecting natural gas bills of subscribers provide non-stop service for 7 days and 24 hours. The subscribers intending to pay the natural gas bills are able to inquire the debts
in relevant period and perform the collection procedure rapidly by
means of typing subscription number on the touch screen or ensuring the invoice barcode to be scanned by the relevant section
in Smart Tellers. The Smart Tellers also provide the subscribers
with the opportunity to make payment for entire debts or payables
for any period. Upon the completion of collection procedure, the
receipt regarding the debt discharging is given by Smart Tellers.

1. Yurtdışı raporlamalar

BUDGET and REPORTING DEPARTMENT

2. Yönetim Kurulu Raporları

The Budget and Reporting Department operates in affiliation with
Directorate of Financial Affairs. The department provides relevant
and required reports for third parties in addition to preparation and
reporting of company budget. The stated reporting procedures
forming the activities in 2013 are included in 5 main groups;

BÜTÇE RAPORLAMA BİRİMİ

3. EPDK Raporları
4. Maliye Bakanlığı Raporları
5. Diğer Kurum Raporları
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orders for the banks whereas 41% of total subscribers have preferred this channel in 2013. By the automatic payment orders,
the subscribers are able to make paymentson time without any
additional charge by avoiding skipping the payment dates and
amounts. Furthermore, the subscribers are also provided with the
opportunity to extend the payment deadlines of invoices until 18th
day of relevant month.
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1. Yurtdışı Raporlamarı

1.

EWE AG Reports

Kayserigaz hisselerinin Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan EWE AG tarafından satın alınması sonucu uluslararası formatta raporlama ihtiyacı daha çok önem kazanmıştır.

2.

Board Reports

3.

EMRA Reports

EWE AG’ye yapılan tüm raporlamalar UFRS’ye (Uluslar arası
Finansal Raporlama Standartları) uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Raporlamalar aylık, çeyrek ve yıllık dönemler halinde
yapılmakta olup fiili ve tahmin olmak üzere iki ana grup olarak
finansal raporlamalar yapılmaktadır. Yılda 4 defa fiili raporlama,
yılda 4 defa yapılan her çeyrek bitimi öncesi tahmin (Forecast)
raporlaması ve her yıl 3. çeyreklerde 3 yıllık bütçeleme ile finansal bildirimler yapılmaktadır. Tahmin bildirimlerinde, içinde
bulunulan çeyreğin ve yılsonunun nasıl biteceğinin öngörüleri
hazırlanarak veriler Corep ve Consprep Almanya sistemine girilmektedir.

4.

Ministry of Finance Reports

5.

Reports of Other Institutions

1.

International Reports

EWE AG, Çalık Holding ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu üyeleri yılın her çeyreğinde
toplanmaktadır. Yılda 4 kez gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantılarına sunumlar hazırlanarak şirketin mali ve idari konularıyla
ilgili üst yönetime bilgiler verilmektedir.
3. EPDK Raporlamaları
Kayseri ilinin doğalgaz arzını sağlayan Kayserigaz, EPDK’dan 2
Kasım 2003 tarihi itibariyle 30 yıllık süre ile dağıtım lisansı almıştır. Bu lisans kapsamında faaliyetlerini sürdüren Kayserigaz
EPDK tarafından sürekli izlenmekte olup denetimlere tabii tutulmaktadır. Bu kapsamda haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve
yıllık periyotlarda kuruma raporlar gönderilmektedir.

All reports delivered to EWE AG are generated in compliance with
IFRS (International Financial Reporting Standards). The reports
are generated monthly, quarterly or annually whereas the financial reporting is performed under two main groups consisting of
actual and forecast reports. The financial notifications are made
with actual reports for 4 times in a year and forecast reports prior
to the end of quarter together with budgeting for 3 years within
3rd quarter of every year. By means of establishing anticipations
related to the completion of relevant period and year-end in the
forecast reports, the data are entered in Corep and Consprep Germany system.
2.

Board Reports

The Board Members consisting of representatives from EWE AG,
Çalık Holding and Kayseri Metropolitan Municipality meet on quarterly basis. In the board meetings held 4 times within a year, the
senior management is informed on financial administrative affairs
of the company through presentations.
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2. Yönetim Kurulu Raporlamaları

Following the purchase of Kayserigaz shares by EWE AG as one
of the major energy companies in Germany, the need for reporting
under international format has gained further importance.
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4. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Raporlamaları

3.

Maliye bakanlığı ve Gelir İdaresi gibi resmi kurumlarımız içinde
aylık olarak abone ve tüketim bilgileri BTRANS sistemi üzerinden yüklenerek kurumlara bildirimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Providing natural gas supply for Kayseri province, Kayserigaz has
obtained distribution license for 3 years from EMRA in 2 November
2003. Conducting activities in the scope of this license, Kayserigaz
is monitored continuously by EMRA as well as to be subjected to
regular inspections. In this context, the reports are delivered to the
institution weekly, monthly, quarterly, half-yearly and annually.

5. Diğer Raporlamalar
Rekabet Kurumu, TCMB, ETKB, Belediyeler gibi diğer kurumlarımıza çeşitli formatlar da raporlar hazırlanmakta, düzenli olarak
bilgi alış verişi sağlanmaktadır.
İDARİ İŞLER BİRİMİ
Kayserigaz personelinin her türlü ihtiyaçları için çalışan İdari İşler
Birimi’nin en önemli görevlerinin başında 20.000 m2 alana kurulu
olan Kayserigaz’ın güvenlik, temizlik, servis ve yemekhane hizmetlerinin aralıksız sağlanması gelmektedir.
Tüm merkez bina ve Kayserigaz’a ait RMS istasyonu ve lokasyonların temizliği, servis hizmetleri ve misafirlerin ağırlanması
İdari İşler personelleri tarafından sağlanmaktadır.
Ayrıca yemekhanenin her türlü sorumluluğu ve şirket araçlarının
bakımı, yakıt takibi ve kiralama işlemleri, yine idari işler birimince
yapılmaktadır. Kayserigaz olarak 38 araç ile hizmet veren araç
filosu yönetimi ve organizasyonu idari işler tarafından gerçekleştirilmektedir.

4.

EMRA Reports

Ministry of Finance and Revenue Administration Reports

The subscriber and consumption information are provided regularly to public authorities such as Ministry of Finance and Revenue Administration on monthly basis by means of uploading via
BTRANS system.
5.

Other Reports

The reports are generated in various formats for other institutions
such as Competition Authority, Central Bank, ETKB and municipalities whereas information exchange is provided regularly.
ADMINISTRATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
The continuous delivery of security, cleaning and hall services
within Kayserigaz established on the area of 20.000 m2 is included
in primary duties of Administrative Affairs Department working for
all needs of Kayserigaz staff.
The cleaning and maintenance services for all centers, buildings,
RMS station of Kayserigaz and facilities together with hospitality
services are provided by Administrative Affairs staff.
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Furthermore, the Administrative Affairs department holds entire
responsibility for the dining hall as well as to perform the maintenance of company vehicles and the rental procedures. The management and organization of car fleet including 38 vehicles serving for Kayserigaz are also conducted by Administrative Affairs
department.

Yönetim Sistemleri
Management Systems

Yönetim Sistemleri
Management Systems

VİZYONUMUZUN GARANTİSİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BİRİMİ
Kayserigaz Entegre Yönetim Sistemi, bütün sistemlerimizi ve faaliyetlerimizi tek bir çerçevede bütünleştirerek ve birleştirilmiş
hedeflerle tek bir birim olarak çalışmamıza olanak veren; şirketin
bütün yönleri, bu yönlerin birbirlerini nasıl etkiledikleri ve bunlarla ilişkili riskler hakkında bilgi almamızı sağlayan sistemler
bütünüdür.
Kayserigaz 2013 yılında 10. Yılını kutlarken “ Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonuna ulaştığını görmenin haklı
gururunu da yaşamaktadır. Bu kapsamda bir Değişim Yönetimi
projesi başlatan Kayserigaz gerçekleştirdiği strateji çalıştayı
ile vizyon ve misyonunda da kendine yeni ufuklar açmaya karar
vererek “Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonu ile
“Enerji sektöründe; ekip ruhunu oluşturmuş, Kayserigaz’lı
olmanın ayrıcalığını yaşayan çalışanlarımızla, insana, çevreye ve hukuka saygılı davranarak, ileri teknolojiyi kullanıp
ilklere imza atarak, farklı ve çözüm odaklı yaklaşımımızla,
kendimizi sürekli geliştirerek, müşterilerimizi memnun edici
hizmetler sunmak” misyonuyla nice 10 yıllara yürümeye karar
vermiştir.
Kayserigaz, Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm faaliyetlerini ve sistem isleyişini sahip olduğu ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO
27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2004
Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Ele Alınması Yönetim Sistemi sertifikalarıyla sağlamaktadır.
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Yürütülen sistemlerin şirket içindeki etkinliğini ölçmek ve gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak, birimlerin önceden dokümante
edilmiş prosedürlere, standartlara, politikalara ve hedeflere uygun çalışıp çalışmadığını doğrulamak, yapılan faaliyetlerin etkinliğini tespit etmek için sistematik, tarafsız bir şekilde planlanan
aralıklarla yıllık iç tetkik planı kapsamında iç tetkikler yapılmaktadır.

THE GUARANTEE OF OUR VISION: MANAGEMENT SYSTEMS
UNIT
Kayserigaz Integrated Management System is a set of systems
which integrate all our systems and activities under a single frame
and enable us to work as a single unit under unified objectives, and
thus give us the opportunity to get information about all aspects
of the company, how such aspects affect each other and the risks
associated with them.
As Kayserigaz celebrates its 10th year in 2013, it takes the justified
pride to see that the company has achieved its vision of “being the
model company of energy industry”. Commencing a Change Management project in this regard, Kayserigaz, by deciding to expand
new horizons for itself in its vision and mission during its strategy
workshop, has committed to walk further for many 10 years with
its mission “Being the model company of energy industry” and
with its mission “In the energy industry, together with our employees who have the team spirit and live the privilege of being a part of Kayserigaz; respecting the human, environment
and law, leading the way by utilizing advanced technologies,
adopting distinctive and solution-oriented approaches, continuously, improving ourselves providing our customers with
satisfactory services.”
Under its Integrated Management Systems, Kayserigaz performs
its all activities and operations of systems through the following
certificates it has: ISO 9001:2008 Quality Management System,
ISO 14001:2004 Environmental Management System, OHSAS
18001:2008 Occupational Health and Safety Management System, ISO 27001:2005 Information Security Management System
and ISO 10002:2004 Customer Satisfaction and Complaint Management System.
The company performs internal inspections under the annual
internal inspection plan in planned intervals and in a systematic and impartial manner in order to measure the efficiency of implemented systems within the company, ensures that necessary

Yönetim Sistemleri
Management Systems

İç tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için belirtilen uygunsuzluklar ve öneriler doğrultusunda düzeltici veya
önleyici faaliyetler başlatılmakta ve takibi yapılmaktadır.
Kayserigaz yönetim sistemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve gelişimini sağlamak,
belirlemiş olduğu politikaların uygulanması, taahhütlerin yerine
getirilmesi ve amaçlanan şirket hedeflerine ulaşma etkinliğini
izlemek, değerlendirmek, sürekli gelişme gereğinin yakalanıp
yakalanmadığını takip etmek amacıyla yılda en az bir kez Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapılmaktadır.
Gözden Geçirme Toplantıları’na Genel Müdür, Genel Md. Yrd.’ları, Yönetim Temsilcisi ve Sorumlu seviyesindeki tüm yöneticiler
katılmaktadır.
Gözden Geçirme Toplantıları’nda önce toplantı gündemi belirlenmekte ve toplantıya katılanlar, yıl içinde yapılan çalışmalarının değerlendirildiği ve gelecek yılın hedeflerinin ve projelerinin
yer aldığı bir sunum hazırlamaktadır.
YGG ‘de alınan kararlar imzalı tutanak olarak kayıt altına alınmakta ve yıl içinde gerçekleşmeler kontrol edilmektedir.
Kayserigaz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevreye zarar
vermemeyi ve potansiyel çevre etkilerini ve kirliliği kaynaktan
başlayarak kontrol altına almayı ve azaltmayı, kaynakların etkin
kullanımını sağlamayı, çevre ile ilgili eğitimler vererek taşeron ve
müteahhitlerinde çevre etkilerini iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmalarını amaçlamıştır.
Atıklar, tehlikeli ve tehlikesiz atık olarak sınıflandırılıp, mevzuata uygun olarak belirtilen “Atık Alanlarında” toplatılıp, buradan
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış

measures are taken, verify that the units operate in compliance
with the pre-documented procedures, standards, policies and objectives, and determine the efficiency of activities.
In order to carry out internal inspections more effectively, auditor
trainings are provided and the audits are performed impartially
and by qualified and competent auditors who are not a part of the
audited unit.
With the aim of eliminating the nonconformities that are identified during the internal inspection, corrective or preventive actions
are commenced based on the communicated nonconformities and
recommendations, and they are monitored as well.
Kayserigaz holds Management Review Meetings at least once
a year in order to ensure the suitability, adequacy, efficiency and
improvement of activities conducted under the management systems, monitor and evaluate the implementation of determined
policies, performance of undertakings and reaching the aimed
company objectives, and follow up whether the requirement of
continuous development is met.
General Manager, Assistant General Managers, Management Representative and all executives at the level of Responsible attend
Management Review Meetings.
During the Management Review Meetings, meeting agenda is
determined first, and then the attendants prepare a presentation
where the works conducted in the current year are evaluated and
the objectives and projects for the next year are included.
The decisions taken at the Management Review Meetings are
recorded in signed minutes and Accruals are checked during the
year.
With ISO 14001 Environmental Management System, Kayserigaz
aims to not damage the environment, control and reduce potential environmental impacts and pollution from its source, ensure
effective use of resources, provide trainings related to the environ-
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İç denetimlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi için denetçi
eğitimleri aldırılmakta ve denetimler objektif olarak, denetlenen
bölümden bağımsız ve yeterlilik sahibi denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

lisanslı taşıma firmaları aracılığı ile yine lisanslı Geri dönüşüm/
Bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

ment, and have the contractors and subcontractors contribute to
the efforts to improve environmental impacts.

Kayserigaz, çevre bilincini geliştirmek ve çevrenin insan geleceği
için önem arz ettiği düşüncesiyle hareket ederek, sosyal sorumluluk çerçevesinde “Temiz Hava İstiyorum Projesi” kapsamında
belirlenen ilkokullara çevreyi temiz tutmayı, daha temiz bir toplumda yaşamak için yapılabilecekleri, temiz hava için en çevreci
yakıt olan doğalgazın ne olduğunu, faydalarını ve nasıl kullanılması gerektiği konularında

The wastes are categorized as hazardous and non-hazardous
wastes, and they are collected at “Disposal Sites” according to the
legislation, and then forwarded to the licensed Recycling/Disposal
facilities through licensed transportation firms which are certified
by the Ministry of Environment and Urbanization.

Kayserigaz “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinliklerine sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde her yıl devam
ederek Kayseri’ye katma değer sağlamaya devam etmesi nedeniyle Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ödüle
layık görülmüştür.
Kayserigaz, çalışanlarının rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, faaliyet alanlarını iyileştirmek, iş kazalarını ve
meslek hastalıklarını önlemek veya en aza indirmek, iş güvenliği
konusunda bilinçlenmenin ancak eğitimle ve bire bir çalışanlarla
görüşülerek sağlanacağını düşüncesi ile farklı konularda kendi
bünyesinde iş güvenliği eğitimleri düzenleyerek, sık sık yapılan
saha denetimleri ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.
Kayserigaz’da İş Güvenliğine yönelik riskler; tehlike değeri, kaza
olma olasılığı, kazanın şiddeti bir skala üzerinden puanlandırılarak en yüksekten düşüğe doğru tespit edilip, işi yapan kişilerin,
birim sorumlularının ve İSG uzmanının da aralarında bulunduğu
bir ekip tarafından değerlendirilerek, riskleri önlemek ya da en
aza indirmek amaçlanmıştır.
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İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol göstermek,
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında eğitimler planlamak adına her ay düzenli olarak İSG
kurul toplantıları yapılmaktadır.

Kayserigaz, in order to raise the environmental consciousness and
acting with an approach that the environment is important for the
future of people, organizes “Kayserigaz Dolgi Children’s Theatre”,
on the subjects of the things to do to keep the environment clean,
to live in a cleaner society, what is natural gas, the most environment-friendly fuel for clean air, its benefits, and how it is used, the
elementary schools determined in the project “I Want Clean Air”
under the company’s social responsibility, Kayserigaz was granted an award by Kayseri Provincial Directorate of Environment and
Urbanization, as it keeps creating added value for Kayseri by continuing its activities on “June 5th World Environment Day” under
the company’s sustainable social responsibility efforts every year.
Kayserigaz ensures continuous improvement of OHSAS 18001
Occupational Health and Safety Management System through
organizing internal occupational safety trainings and frequent
site inspections in order to ensure that the employees work at a
comfortable and safe environment, to improve its areas of activity, prevent or minimize occupational accidents and diseases with
the thinking that the awareness in occupational safety can only
be achieved through trainings and face-to-face meetings with the
employees.
By rating the risks related to occupational safety, danger values,
accident possibilities and intensity of accident on a scale and identifying the risks from the highest to the lowest, Kayserigaz aims to
prevent or at least minimize the risks through their evaluation by a
team consisting of those who perform the work, those responsible
in the unit and occupational health and safety experts.

Yönetim Sistemleri
Management Systems

İş sağlığı ve Çevre mevzuat abonelikleri ile de mevzuattaki değişiklikler yakından takip edilmektedir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile iş sürekliliğinin
sağlanması, güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en
aza indirilmesi, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Kayserigaz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile,
müşteri odaklı yaklaşımla hareket ederek müşteri taleplerini,
beklentilerini en yenilikçi yöntemlerle en üst düzeyde karşılayabilmek, müşteri sadakatini sağlamak ve müşterileri tam ve zamanında bilgilendirmeyi önemseyerek hizmet kalitesindeki farkındalığı ortaya koymak ve geliştirmek için çalışmalarını azimle
ve başarıyla sürdürmektedir.

In order to guide the employees in issues related to occupational
health and safety, evaluate dangers and measures related to occupational health and safety at the workplace, identify measures,
plan trainings under the occupational health and safety, Kayserigaz organizes regular Occupational Health and Safety Committee
Meetings every month.
The company also closely and regularly monitors the changes
in the legislation through its subscriptions to the occupational
health and environment legislation.
With ISO 27001 Information Security Management System, Kayserigaz aims to ensure business continuity, minimize the damages
and risks arising from security breaches, and evaluate all physical
and electronic information technology portfolios.

Kayserigaz, Müşteri bakışı açısından ne ölçüde başarılı olduğunu
gözlemlemek adına, günlük olarak müşteri memnuniyeti anket
çalışması ve her sene tüm müşterilerimiz ve iletişimde bulunduğumuz tüm paydaşlarının memnuniyet düzeyini ölçümlemek için
de bağımsız araştırma şirketine anketler yaptırmaktadır. Yapılan
araştırma sonucunda 2013 yılında
oldukça güç
ﬁkir da ulaşılmasıödül
olan %98 müşteri memnuniyetini
yakalamayı
başarmıştır.
2008
111
19

With ISO 10002 Customer Satisfaction Management System, Kayserigaz, by acting in a customer-oriented approach, continues its
efforts determinedly and successfully in order to meet customer
demands and expectations at the highest level through the most
innovative methods, ensure customer loyalty, and establish its
awareness in service quality by paying attention to informing the
customers completely and in a timely manner.

2009
HERKESİN FİKRİ DEĞERLİDİR

In order to observe its success from the perspective of customers,
Kayserigaz performs daily surveys on customer satisfaction. Also
the company appoints an independent survey company every year
to measure the satisfaction level of our customers and all stakeholders who we communicate with. As a result of the survey, Kayserigaz maintained a customer satisfaction rate of 98% in 2013,
which is very difficult to achieve.

2010
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9

91
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Çalışanlarına “Fikirleriniz bizim
için değerli’dir”60diyen Kayserigaz,8
2011
müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak, çalışanların yaratı2012
35
6
cı ve yenilikçi fikirlerini ortaya koymasını sağlamak ve şirket içi
2013üstünlüğü kazandırmak
97
performansı artırmak, rekabet
amacıyla9
“Herkesin Fikri Değerlidir” adı altında öneri ve değerlendirme sistemini sunmuştur.

Herkesin Fikri Değerlidir
Everyone’s Opinion Is Important
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Yönetim Sistemleri
Management Systems

Kayserigaz gerçekleştirdiği strateji
çalıştayı ile vizyon ve misyonunda da
kendine yeni ufuklara açmaya karar
vererek “Enerji sektörünün model şirketi
olmak” vizyonu ile Enerji sektöründe; ekip
ruhunu oluşturmuş, Kayserigaz’lı olmanın
ayrıcalığını yaşayan çalışanlarımızla,
insana, çevreye ve hukuka saygılı
davranarak, ileri teknolojiyi kullanıp
ilklere imza atarak, farklı ve çözüm
odaklı yaklaşımımızla, Kendimizi sürekli
geliştirerek, müşterilerimizi memnun edici
hizmetler sunmak misyonuyla nice 10
yıllara yürümeye karar vermiştir.
Gelen fikirler 4 aylık periyotlarla üst yönetimden oluşan değerlendirme komisyonunda değerlendirildikten sonra, dereceye giren fikirlere büyük- orta- küçük altın ve plaket verilerek, fikirler
ödüllendirilmektedir.
Entegre Yönetim Sistemi kapsamında tüm birimlerimizde yürütmekte olduğumuz standartlar ve sistemlerimizin belgelendirme
süreçleri Moody/Intertek International ve CICERT dış kuruluşları
ile takip edilmektedir.
Yönetim sistemleri birimi, ISO 9001,ISO 14001 ÇYS, OHSAS
18001 İSG, ISO 27001 BGYS ve ISO 10002 MŞEA standardı
gerekliliklerini yerine getirerek ve sistemlerin sürekliliğini sağlayarak 2013 yılında da denetimlerden hatasız olarak çıkmanın
verdiği azimle çalışmalarına devam etmektedir.
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Yönetim sistemleri birimi Kayserigaz’ın yenileşme ve değişim
çalışmalarında lokomotif olarak rol almakta, Kayserigaz’ın yeni
misyon ve vizyonunun da garantisi olma yolunda üstlendiği sorumlulukları başarıyla yürütmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.

EVERYONE’S OPINION IS IMPORTANT
Kayserigaz, a company telling its employees that “Your opinions
are important for us”, offered a recommendation and evaluation
system “Everyone’s Opinion is Important”, in order to increase customer and employee satisfaction, allow the employees to introduce their creative and innovative ideas, increase the company’s
performance, and achieve competitive advantage.
After the opinions that the company receives are evaluated every
four month by the evaluation commission consisting of the senior
management, the owners of opinions which are ranked at the top
are awarded with big-medium-small gold coins and plaques, and
thus the ideas are rewarded.
Under the Integrated Management System, the standards that we
implement at all units and certification processes of our systems
are monitored by external firms, Moody/Intertek International and
CICERT.
The management systems unit has fulfilled the requirements of
ISO 9001, ISO 14001 ÇYS, OHSAS 18001 İSG, ISO 27001 BGYS
and ISO 10002 MŞEA standards and ensured the continuity of
systems, and continues its activities with the determination that
stems from passing the audits without any fault again in 2013.
The management systems unit is the engine of Kayserigaz in its
activities related to innovation and change, and keeps going its
operations in order to successfully perform its responsibilities
which it has assumed in its objective to become the guarantee of
Kayserigaz’s new mission and vision.

Kayserigaz, by deciding to
expand new horizons for itself
in its vision and mission during
its strategy workshop, has
committed to walk further
for many 10 years with
its mission “being a brand
inspiring for the industry and
all stakeholders” and with
its mission “offering reliable
and customer-oriented
service with the energy we
receive from the nature, for a
sustainable future

İnsan Kaynakları
Human Resources

İnsan Kaynakları
Human Resources

YAPTIĞIMIZ İŞTEN KEYİF ALIYORUZ

WE GET PLESSURE WHAT WE DOING

Kayserigaz ailesi, sürdürülebilir büyüme için yüksek katma değer yaratan, alanının en başarılı profesyonellerinin çalıştığı, tüm
paydaşlarının faaliyetlerinin bir parçası olmaktan gurur duyduğu,
Kayseri’nin en çok tercih edilen kurumu olmayı hedeflemektedir.

Kayserigaz family aims at becoming kayseri’s the most preferred
corporation, where high added value is created for sustainable
growth, the best professionals of their fields are employed, and all
stakeholders are proud of being a part of its activities.

“BİR OLMAK,
YÜRÜMEKTİR.”

AKILLA

“TO UNITE IS TO WALK TOWARDS COMMON GOALS WITH A
COMMON MIND.”

Doğalgaz sektöründe 10 yıllık deneyimimize dayanarak, konusunda uzman ve yetenekli çalışanlarımız ile müşterilerimize en
iyi hizmeti sunmaktayız.

Based on our 10-year experience in the natural gas industry, we
have been offering the best service for the customers with our expert and talented employees.

Kayserigaz İnsan Kaynakları, rekabetçi üstünlükler sağlamak
amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Düzenlenen faaliyetler sayesinde, kurum hedefleri gerçekleştirilirken
çalışanların ihtiyaçları karşılanmakta ve aynı zamanda da Kayserigaz’ın topluma karşı sorumlulukları yerine getirilmektedir.

Kayserigaz Human Resources Department is a unit which covers
the activities of policy-making, planning, organization, guiding and
auditing in order to maintain, employ and improve necessary human resource for creating competitive advantages. By means of
arranged facilities, while the aims of company have been realizing,
the necessaties of employees are being supplied and at the same
time resposibilities of Kayserigaz to society is being fulfilled.

İnsan Kaynakları birimi, Kayserigaz’ın insan kaynağına olan ihtiyaçlarını, politikalarını planlamaktadır. İşçi-işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin durumu gibi
daha geniş kapsamlı stratejileri yönetmektedir. Modern anlamda insan kaynakları, uygun personelin temini, personel eğitimi,
gelişimi, değerlendirilmesi gibi faaliyetleri yürütmektedir.

Human Resources Department plans the needs and policies of
Kayserigaz in the area of human resource and manages more extended strategies such as the status of personnel to labour relations and environmental and organizational developments. In a
modern sense, the human resources department finds and hires
personnel and also it carries out the activities of training, development, assessment of personnel and granting them the rights.

ORTAK

HEDEFLERE,

ORTAK
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Çalışanlarına büyük hassasiyet gösteren Kayserigaz da genel
müdür ve çalışanların buluştuğu açık kapı uygulaması bulunmaktadır. Yapılan çay sohbetleri, kahvaltı, piknik, bowling organizasyonları şirket içi kulüp faaliyetleri çalışan motivasyonu adına
yapılan faaliyetlerden yalnızca birkaç tanesidir. Faaliyetlerimize
ek olarak şirket bünyesinde gerçekleştirilen ve yine şirket tarafından desteklenen sportif etkinlikler kulüp faaliyetleri, İngilizce
kursları Kayserigaz çalışanlarına sunulan diğer hizmetlerdendir.

Kayserigaz, who shows great sympathy to its employees, has
open-door practice with tea talks, breakfast and picnic where our
employees meet and come together with the general manager are
among the activities we carry out in order to increase employee
motivation. Also, we provide our employees with sports activities,
club events, English courses and similar activities which are financially supported by the company.

İnsan Kaynakları
Human Resources

Değerlerini EWE Grubu’nun mevcut başarısını geliştirecek nitelikte gören Kayserigaz, açık iletişime inanmakta, değerleri ile
fark yaratmakta ve çalışanlarına değer vermektedir.
“Kazanan bir takım” olmayı sürdürebilir bir kurum kültürü olarak
gören ve bu kültürü yaşatan Kayserigaz, çalışanlarına olan inancıyla insan kaynakları stratejilerini şekillendirmekte ve uygulamaya devam etmektedir.
2013 yılı içerisinde, Kayserigaz’ın İnsan Kaynakları süreçleri
KPMG Uluslararası Danışmanlık ve Denetim Firması tarafından
incelenmiştir. İnceleme sonunda ortaya çıkan eksiklikler ile ilgili
yeni aksiyon planı hazırlanmıştır.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde Kayserigaz, İŞKUR tarafından düzenlenen KAYİF (Kayseri istihdam fuarı) e katılmıştır. Kayserigaz
standı oldukça ilgi çekmiştir. Kayserigaz’a gönderilen iş başvuru
formu sayısı incelendiğinde dahi, Kayserigaz’ın Kayseri genelinde yoğun ilgi gören bir şirket olduğu açıkça görülmüştür.
İŞE ALIM VE ORYANTASYON
Kayserigaz “tercih edilen işyeri” olmayı hedeflemektedir. Gelişen
rekabet ortamında potansiyeli yüksek çalışanları kazanmak için
etkin işe alım süreçleri uygulanmaktadır. En değerli kaynağımız
olan çalışanlarımızın işe alımında, tüm pozisyonların 27 yetkinliğe uyarlanmıştır. Enneagram ve Jung tipoloji sistemlerine göre
oluşturulmuş EGO analizi ölçüm sistemi kullanılmaktadır. Bu
ölçüm sonucuna göre, kurum kimliğine ve ilkelerine uygun olmayan adaylar elenerek, kalan adaylar arasından ihtiyaç duyulan
pozisyona uygun niteliklere sahip adaylarla İK ve Bölüm mülakatı yapılarak, işe alım gerçekleştirilmektedir.

Kayserigaz always supports trainings for both professional and
personal development and improvement of our employees. All
kinds of trainings demanded by employees for their business
goals and personal developments are accepted and evaluated so
far as possible.
We consider our values as original behaviours that will make existing success of EWE Group different. We believe in open communication, create difference and value human being, consequently
we give value to our employees.
In order to continue being “A winner team”, we keep shaping and
carrying out human resources strategies with our belief in the importance of our corporate culture and our employees and leaders
who keep this culture alive.
In 2013, all human resources processes of Kayserigaz were examined by KPMG, an International Consulting and Audit Firm. According to result of examination some deficiencies were defected and a
new action plan was prepared.
Also, we attended the KAYİF Fair (Kayseri Employment Fair),
which was organized by the Turkish Employment Agency (İŞKUR).
The stand we opened there attracted great attention. Considering
the number of job applications we received, we saw once again
how much our company is preferred in Kayseri.
RECRUITMENT AND ORIENTATION
Kayserigaz aims at becoming “the preferred workplace”. In today’s
competitive environment, Kayserigaz adopts effective recruitment
processes in order to get employees with high potential. In the
recruitment of our employees, which are our most valuable resources, we define 27 competences for all positions and utilize
ego-analysis survey systems based on Enneagram and Jung typology systems. The candidates who do not meet the corporate
culture and principles are eliminated. Then, we, as the department
of human resources, hold interviews with selected candidates
having the qualifications required by vacant positions in the com-
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Çalışanların gerek mesleki, gerekse kişisel gelişimlerine yönelik
eğitimler her zaman desteklenmektedir. Çalışanlardan gelen iş
hedeflerine ve kişisel gelişimlerine uyum sağlayacak eğitim talepleri mümkün olduğunca karşılanmaktadır.

http://kariyer.kayserigaz.com.tr/ Adresi Yayında
2013 yılı içerisinde iş başvurularını daha profesyonel yönetebilmek için Kayserigaz bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
ile beraber geliştirilen İK Portal’ i uygulamaya konulmuştur. Bu
portal sayesinde hem çalışanlara hem de Kayserigaz’a iş başvurusu yapacak olan adaylara daha iyi hizmet verilmeye başlanmıştır. Kağıt israfının önüne geçme adına 2013 yılı itibari bütün
iş başvurularını İK Portal üzerinden elektronik ortamda alınmaktadır. Bu sayede geriye dönük iş başvuru bilgilerine daha kolay
ve hızlı bir şekilde erişilebilmektedir. Online eğitimden, çalışan
haklarına kadar birçok konunun yer alacağı İK Portal, 2014 yılı
içerisinde çalışanlar için çok önemli bir kaynak olacaktır.
Kayserıgaz’ın insan sermayesi, kurumsal öğrenme anlayışı ile
yapılandırılmıştır. Sektöründe öncü ve lider olan Kayserigaz,
edinmiş olduğu “know-how”ı kurumsallaştırmayı ve kuruluşun her düzeyine yaygınlaştırmayı temel stratejilerinden birisi
olarak belirlemiştir. Kurumsal öğrenme, işe yeni başlayan çalışana verilen oryantasyon eğitimi ile başlamakta, sonrasında
ise Çalışan Paylaşım Toplantıları ile sürekli güncellenmektedir.
Kayserigaz’ın öncelikli hedefi, çalışanlarına verdiği oryantasyon
eğitimleri ve çalışan paylaşım toplantıları ile bütün bölümlerin
stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, kurumsal öğrenme
süreçlerini geliştirmek, verimlilik ve etkinliğini artırmaktır.
EĞİTİM

pany, and based on the result of such interviews, we recruit our
employees.
http://kariyer.kayserigaz.com.tr/ is now online
In 2013, in order to manage job applications more professionally,
we engaged the IK Portal which we developed together with the
Information Technologies Department. Thanks to this portal, we
started to offer better service for our employees as well as the
candidates who will apply for a job at Kayserigaz. To reduce paper
waste, we will now receive all job applications on IK Portal online
in 2014. Thus, we can have easy and fast access to the job applications in the future. The IK Portal, which will contain many features
from online training to employee rights, will be a very important
resource for our employees in 2014.
Human capital of Kayserigaz is structured with the understanding
of corporate learning. Kayserigaz, as a pioneer and leader of its
industry, defines one of its main strategies as institutionalizing its
“know-how” and extending it to all levels of the company. Corporate learning starts with the orientation training provided for new
recruits and it is updated through personnel communion meetings. The primary objectives of Kayserigaz are to enable all departments achieve their strategic goals, develop corporate learning processes and increase productivity and efficiency by means of
orientation trainings and personnel communion meetings.
TRAINING

Çalışanlarımızın niteliklerini, iş süreçlerinde verimliğini artırmak
ve daha kaliteli ürün/hizmet sunmak için Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimler ihtiyaç doğrultusunda yıllık olarak planlanmaktadır.
Ayrıca şirketimiz bünyesinde sınıflar oluşturarak eğitmenlerin
şirkette ders vermeleri sağlanmakta, böylece orta ve üst düzey
yönetici personelin etkin ve verimli olarak, yabancı dil bilgilerini
geliştirmelerine imkânı sunulmaktadır. Teknolojik bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılması amacıyla tüm Kayserigaz personeline bilgisayar kullanımı ve bilgi güvenliği hakkında eğitimler de
verilmektedir.

In order to increase the productivity of our personnel in business
processes and maintain their competence on personal development and technical trainings, we develop an annual training plan.
Also, we have classrooms in the company where trainers come
and teach, and thus mid-level and senior directors improve their
foreign languages in an active and effective way. In order to increase the level technological knowledge and awareness, Kayserigaz personnel are provided with trainings on computer usage
and information security.

Personel Eğitim Dağılımı
The Condition of Staff Education

Eğitim Derecesi
Education degree
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Yüksek Lisans / Post Graduate
Üniversite / Univercity
Lise / Meslek Lisesi / High School
İlk / Orta / Primary School

Personel Sayısı

The Number of Personnel

13
71
41
4

İnsan Kaynakları
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ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

EMPLOYEE SATISFACTION

Yılda bir yaptığımız çalışan memnuniyeti anketi ile iş tatmini,
müşteriye sunulan hizmet, kurum vizyon ve politikaları, Kayserigaz çalışanı olmaktan duyulan memnuniyet, bölümler içi işbirliği
ve takım ruhu, yönetim tarzı, çalışanlara verilen eğitim, iç iletişim,
işyeri koşulları ve sosyal haklar, takdir ve iş değerlendirme, ücret
politikası konu ve kriterle çalışanlarımızın memnuniyet düzeyleri tespit edilmektedir. Memnuniyet düzeyi nispeten düşük olan
konularla ilgili memnuniyeti artırıcı faaliyetler planlanmaktadır.

By means of our annual employee satisfaction survey, we determine the satisfaction levels of our employees on the subjects
and criteria of job satisfaction, services offered, corporate vision
and policies, satisfaction of being employed at Kayserigaz, cooperation between departments, team spirit, management style,
trainings given for employees, internal communication, workplace
conditions and social rights, appreciation, job assessment and
wages policy. Accordingly we carry out related activities in order
to increase the satisfaction in areas with lower satisfaction levels.

SOSYAL FAALİYETLER
Çalışanlar arası iletişimi artırmak için, birçoğu geleneksel hale
gelmiş etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin bir kısmına
çalışanların aileleri de davet edilerek kurumsal aidiyet duygusu pekiştirilmektedir. Çalışanlarımız evlendiğinde, çocuk sahibi
olduğunda veya yakını vefat ettiğinde, sevinçli ve hüzünlü günlerine ortak olmak için, tüm personele sistem üzerinden duyuru
yapılmaktadır.

Bayan

42

Bay

87

SOCIAL ACTIVITIES
We organize many traditional activities in order to enhance communication among the employees. The families of employees are
also invited to some of these activities and the sense of corporate
belonging is strengthened. All personnel are informed on the system, when our employees are married, have a child or one of his/
her relatives passes away, to share their happiness and sadness.

Personel Dağılımı

Personel Cinsiyet Dağılımı

Personnel Distiribution

Sex Condition of Personnel
90

Beyaz

64

White Collar
60

30

36
Bayan

Bay

Mavi

Blue Collar

Female Male
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Based on our 10-year
experience in the natural
gas industry, we have been
offering the best service for
the customers with our expert
and talented employees.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME SİSTEMİ

PERFORMANCE EVALUATION AND IMPROVEMENT SYSTEM

Tüm çalışanlara, şirket hedefleri doğrultusunda yön verebilmek,
şirket önceliklerini ortaya koyabilmek, kaydedilen ilerlemeleri görebilmek ve çalışanlarının kişisel gelişimlerini artırmak için, Performans Geliştirme Sistemi -PGS uygulanmaktadır. PGS ile etkin bir
hedef yayılımı yapılarak şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması
sağlanmakta, çalışanların hedefleri gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye
yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması yapılmaktadır.

The Performance Evaluation and Improvement System is applied
in order to guide all employees in line with the corporate goals of
company, establish the priorities of company, observe progresses
and improve the personal development of employees. Through
the Performance Evaluation and Improvement System, an effective target expansion is enabled in order to ensure the extending
corporate goals to employees, measure the level of employees
in achieving the goals, award them, determine their competences
and plan their future personal development.

Yılın başında yapılan Personel Geliştirme Sözleşmelerini önceden
belirlenen aralıklarla değerlendirerek sürecin gidişatı izlenmekte,
yılın sonunda değerlendirmesi yapılarak nihai puanlama ile çalışanın performansı izlenmektedir. Performans değerlendirmesinden
elde edilen veriler, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer
planlamasında ve ödüllendirmede kullanılmaktadır.

The state of progress is monitored by evaluating pre-determined
personnel improvement agreements in regular intervals, endyear evaluation is carried out and the performance of an employee
is monitored through final scoring. The figures and data obtained
from the performance evaluation are used in determining training
requirements, career planning and rewarding.
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Doğalgaz sektöründe 10 yıllık
deneyimimize dayanarak,
konusunda uzman ve
yetenekli çalışanlarımız ile
müşterilerimize en iyi hizmeti
sunmaktayız.

Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi
Strategic Planning And Risk Management

Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi
Strategic Planning And Risk Management

KAYSERİGAZ’DA KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

CORPORATE RISK MANAGEMENT AT KAYSERİGAZ

Kurumsal Risk Yönetimi Vizyonu:

Corporate Risk Managemant Vision:

Sektöre ve Paydaşlara ilham verme yolunda alınan her kararda
risklerini başarıyla yöneten bir kurum olmak.

Being a company with a capacity to manage its risks successfully
in all decisions taken to inspire the industry and stakeholders.

Kurumsal Risk Yönetimi Misyonu:

Corporate Risk Management Mission:

Sürdürülebilir bir gelecek için riskleri ve fırsatları sistematik bir
şekilde yönetmeyi, kurum kültürümüzün ve operasyonel süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek.

Making systematic management of risks and opportunities is an
indispensable part of our corporate culture and operational processes for a sustainable future.

Kayserigaz Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerini stratejik, finansal, operasyonel ve uyumlulukla ilgili hedeflerindeki başarısını
etkileyebilecek ve gelecekte karşılaşılabilecek her türlü olayı
değerlendirerek yürütmektedir. Riskin niteliklerinin farkındalığıyla; hem mevcut varlıklarını korumak hem de yenilikçi, girişimci
adımlarla başarılı sonuçlar alabilmek için zamanını, deneyimini
ve kaynaklarını risklerini etkin bir şekilde yönetmeye ayırmakta
ve risk yönetimi asli işlerin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir.

Kayserigaz Corporate Risk Management runs its activities by evaluating all kinds of events which may be experienced in the future
and may affect its strategic, financial, operational and compliance-related objectives. By being aware of the nature of risks, it
allocates its time, experience and resources to the effective management of risks in order to protect its existing resources and get
successful results through innovative and initiative steps and considers the risk management as an inseparable part of its essential
operations.

Kayserigaz paydaşlarına ve hissedarlarına en yüksek getiriyi
sağlayabilmek için karşısına çıkan riskleri iyi yöneterek fırsata
çevirebilmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir büyüme ve artan
değer hedeflerini sağlayabilmek için risklerin doğru belirlenmesi,
ölçülmesi ve yönetilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kurumsal Risk
Yönetimi, iş risklerini daha geniş bir bakış açısıyla görmeyi kolaylaştırmakta ve bu risklerin etkilerinin doğru tahmin edilmesi
ve tüm iş risklerinin etkilerinin proaktif olarak yönetilmesi için
uygun mekanizmaların kurulmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda Kurumsal Risk Yönetimi Kayserigaz’da, yaşayan bir süreçtir;
sürekli takip edilmekte, güncellenmekte ve şirket içerisinde paylaşımı sağlanmaktadır.

In order to offer the highest return for its stakeholders and shareholders, Kayserigaz aims to manage the risks well and turn them
into an opportunity. To achieve its objectives of sustainable growth
and increasing value, it is essential to identify, measure and manage the risks correctly. Corporate Risk Management makes it easier to see business risks with a wider perspective and ensures the
establishment of proper mechanisms to estimate the impacts of
such risks accurately and manage the impacts of all business risks
proactively. In this regard, Corporate Risk Management is a living
process at Kayserigaz; it is continuously monitored, updated and
exchanged within the business.
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Kurumsal Risk Yönetimi ile Kayserigaz önemli risklerinin tanımlanmasını, kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini, doğru risklerin doğru oranda alınmasını, bu risklerin uygun süreçler ile yöne-

Thanks to the Corporate Risk Management, Kayserigaz identify
important risks, evaluates control processes, takes the right risks
at the right level, manage such risks through proper processes,
and develop action plans to minimize the risks to acceptable levels.

Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi
Strategic Planning And Risk Management

Kayserigaz faaliyet ve hedeflerini gerçekleştirmek, paydaş beklentilerini karşılamak için faaliyetleri esnasında karşılaşabileceği
riskleri önceden belirlemekte ve bunları etkin şekilde yönetmektedir. Uygulanmakta olan Kurumsal Risk Yönetimi sisteminde
faiz, kur, marka değeri, yasal uyum gibi önemli riskleri proaktif
olarak izlemekte ve yönetmektedir. Böylece hedeflere ulaşmayı ve risklerden üst seviyede korunmayı güvence altına almayı
hedeflemektedir.
Kayserigaz Kurumsal Risk Yönetimi ile risk almamak ya da her
riski kabullenmek şeklinde bir eğilimde hareket etmemekte,
doğru riski doğru maliyetle almak, risk / kazanç dengesinin sistematik olarak karar alma mekanizmalarında dikkate alınmasını
sağlamaktadır.
Kayserigaz’ın Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarıyla hedefi,
mevcut durumdaki gerçek risklerini en aza indirmek ve bu riskleri
en etkin şekilde yönetmektir. Böylece şirket hedeflerine ulaşmakta ve şirket vizyonunu gerçekleştirmekte karşısına çıkabilecek kötü sürprizler minimize edilmektedir.
Kayserigaz strateji ve hedeflerine ulaşırken karşısına çıkan/
çıkabilecek tüm yönetsel ve operasyonel riskleri belirleyerek,
potansiyel fırsatlar yakalama ve etkin yönetim stratejileriyle istenmeyen etkilerin azaltılmasını sağlamakta ve Kurumsal Risk
Yönetim sisteminin şirket kültürü, işleyişi ve yapısına yardımcı
olacak şekilde organizasyon çapında yerleştirerek risk yönetim
süreci faaliyetlerini yürütmektedir.
Kayserigaz için Kurumsal Risk Yönetimi “Sektöre ve tüm paydaşlara ilham veren marka olmak” vizyonuna hem operasyonel hem
de finansal açıdan istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmayı
sağlayan yönetim disiplinidir.
Kayserigaz Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında öncelikle finansal, operasyonel, stratejik ve dış çevre açısından riskler ve

Kayserigaz identifies in advance the risks it may face in the course
of its activities and manages them effectively, in order to achieve
its activities and objectives and meet the expectations of stakeholders. In the existing Corporate Risk Management system, the
company proactively monitors and manages important risks such
as interest, exchange rate, brand value, and legal compliance. By
doing so, the company aims to achieve its goals and ensure high
level protection against the risks.
Under the Corporate Risk Management system, Kayserigaz is not
in a tendency to not take risks or accept all risks; taking the right
risk with a right cost ensures that the risk/reward balance is considered systematically in the decision making mechanisms.
The purpose of Kayserigaz in the corporate risk management activities is to minimize its existing risks and manage them in the
most effective way. Thus, the company meets its objectives and
minimizes bad surprises that the company may face when realizing the company’s vision.
By identifying all administrative and operational risks that the
company experiences/may experience when trying to achieve its
strategy and objectives, Kayserigaz takes potential opportunities
and decreases undesirable impacts through efficient management
strategies, integrates the Corporate Risk Management system
into the organization to assist the company’s culture, operation
and structure, and thus runs its risk management activities.
For Kayserigaz, Corporate Risk Management is a management
discipline which ensures that the vision “being a brand inspiring
for the industry and all stakeholders” is achieved operationally as
well as financially in a consistent and sustainable way.
Under the Corporate Risk Management, Kayserigaz has identified
the risks and risk holders first in terms of finance, operation, strategy and external environment, raised the awareness of Kayserigaz
employees in risk management through Corporate Risk Management trainings, and tried to create a common language and culture regarding the risk management. The company developed risk
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tilmesini ve risklerin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için
aksiyon planlarının geliştirilmesini sağlamaktadır.

Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi
Strategic Planning And Risk Management

Kayserigaz paydaşlarına ve
hissedarlarına en yüksek
getiriyi sağlayabilmek için
karşısına çıkan riskleri
iyi yöneterek fırsata
çevirebilmeyi amaçlamaktadır.

risk sahipleri belirlenmiş ve Kurumsal Risk Yönetimi eğitimleri ile
Kayserigaz çalışanları için risk yönetimi farkındalığı artırılmış ve
risk yönetimi konusunda ortak bir dil ve ortak bir kültür oluşturulmaya çalışılmıştır. Her birim için karşılaşılabilecek riskler ve
bunların karşılığında alınan önlemlerin yer aldığı risk tabloları
oluşturulmuştur.
Kayserigaz küreselleşen dünya ekonomisiyle birlikte iş etiğinin,
işletmeler için artık vazgeçilmez bir gereklilik olmasından hareketle Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında İş Etiği Kurallarını da
oluşturmuştur. Kurum kültürü ve çalışanların iş etiğine uygun
davranışları, uzun vadede işletmelerin başarılarını olumlu yönde, aksi davranışlar ise olumsuz yönde etkileme gücüne sahip
olduğu günümüzde Kayserigaz proaktif yönetim anlayışıyla
etik problemlerin ve bunların ortaya çıkmasının maliyetini beklemeden önlem alma çabasını göstermektedir. İş etiğine bağlı,
faaliyet gösterdiği toplumun çıkarlarının ve hem iç hem de dış
çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan Kayserigaz, marka değerini ve uzun vadede başarısını Kurumsal Risk Yönetimi
çalışmaları ile desteklemektedir.

tables which contains potential risks that each department may
experience, and the measures taken in this regard, if any.
Considering that the business ethics has become an essential necessity of businesses in line with the globalizing world economy,
Kayserigaz also developed Business Ethics Rules under the Corporate Risk Management. Today, corporate culture and the acts
of employees in compliance with the business ethics affect the
success of businesses positively, while the acts and behaviors
contrary to the foregoing make negative impact on the success;
therefore, Kayserigaz, with its proactive management approach,
attempts to take measures without waiting for the occurrence of
ethical problems and their costs. Kayserigaz, a company that is
respecting the business ethics and aware of its responsibilities towards the interest of its society and its internal and external environment, supports its brand value and long-term success through
corporate risk management activities.
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In order to offer the highest
return for its stakeholders and
shareholders, Kayserigaz aims
to manage the risks well and
turn them into an opportunity.

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

Kayserigaz Kurumsal İletişim departmanı olarak öncelikli amacımız, şirketimizi inovatif değerler ışığında daima ileriye taşımak,
mevcut kimlik imajına katma değer sağlamak ve kurum içi çalışmalarımızda farkındalıklar oluşturarak Kayserigaz kavramını
güçlendirmektir.
Kayserigaz’ın temel işleyiş mekanizmalarından biri olan Kurumsal İletişim Birimi, Kayserigaz misyon ve vizyon değerlerine entegre hareket anlayışını benimsemiş olup, gerçekleştirdiği tüm
faaliyetlerde Kayserigaz’ın değer yapılarını ön planda tutmaktadır. Tüm sektöre kurumsal yapının faaliyetlerini ileten Kurumsal
İletişim, Kayserigaz’ın değerlerini, davranış biçimlerini hedef kitlelere aktarmaktadır. Kayserigaz’ın mevcut işleyişini sağlamak
ve şirketi hedeflerine ulaştırmak adına Kayserigaz’ı oluşturan
birimlerle sürekli bir bilgi ve düşünce akışı içinde olan Kurumsal
İletişim, bölümler arasında güçlü bağları kuran bir köprü görevi
üstlenmektedir. Diğer yandan, Kayserigaz’ın başarı basamaklarını tırmanmasında özverili çalışmalarıyla Kayserigaz’ın başarısına katkı sağlayan Kurumsal İletişim birimi öncülük ettiği sosyal
sorumluluk projeleri, basın aktiviteleri, çalışan faaliyetleri ile
Kayserigaz’ın kurumsal yapısına da ışık tutmaktadır.
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Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi, kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirdiği iletişim ile birimlerin ve kurumların birbirleriyle olan
ilişkilerini canlı tutar. Bu kapsamda, Kayserigaz adına her türlü
haberi özveri ile derleyen, gerçekleştirilen faaliyetleri basın ile
paylaşan, her daim basının yanında olduğu mesajını veren Kayserigaz, basın-medya işlerinde de Kayserigaz’ın kimliğine yakışır
derecede hareket etmektedir. Yönetimi altında çalıştığı, Almanya’nın enerji konusunda öncü şirketlerinden olan 80 yıllık tecrübe
sahibi EWE A.G.’nin varlığını her platformda vurgulayan Kayserigaz, EWE misyon ve vizyon değerlerine olan bağlılığını da her
daim göstermektedir. Dengeli yayılımın basınla kurulan sağlam
ve şeffaf ilişkilerle paralel yürüdüğünü bilen Kayserigaz, basın ile
olan irtibatını güçlü tutmaktadır. Düzenlenen basın toplantıları,
gerçekleştirilen röportajlar, basın mensuplarına hazırlanan özel
faaliyetler, Kayserigaz’ın dış iletişim araçlarından biri olan basına
verdiği değerin ve hassasiyetin en bariz göstergelerindendir.

As Kayserigaz Corporate Communication Department, our preliminary purpose is carrying our company forward under the light of innovative values and reinforcing the image of Kayserigaz by means
of forming awareness in our intercompany operations.
The Corporate Communication Department, one of the fundamental functioning mechanisms of Kayserigaz, has adopted a functioning concept integrated to Kayserigaz mission and vision values
and keeps the Kayserigaz value on the foreground. Transmitting to
the entire industry the operations of the corporate structure, the
Corporate Communication Department transfers the Kayserigaz
values and attitudes to the target masses. In an effort to provide
current functioning of Kayserigaz and help the Company to realize
its targets, Corporate Communication Department is in constant
information and thought exchange with the other departments
in Kayserigaz, establishing a bridge between them. Furthermore,
the Corporate Communication Department, contributing to Kayserigaz’s success with its dedicated efforts, also reinforces its
corporate structure with the social responsibility projects, press
activities and employee events.
Kayserigaz Corporate Communication Department keeps the relations between the Corporate Units and other companies thanks
to its intra-company and extra-company communication works. In
this scope, the Corporate Communication Department, compiling
any news related to Kayserigaz with dedication, giving the message that they are always assisting to press, acts in line with Kayserigaz identity. Emphasizing the existence of EWE AG, one of the
leading energy companies in Germany, with 80 years of experience,
shows its loyalty to the mission and vision of EWE. Being aware
that the balanced development must be supported by sound and
transparent relations with the press, Kayserigaz always reinforces its relations with the press. The press meetings, interviews,
events dedicated to press members are most significant indicators about the value and sensitivity given by Kayserigaz to press,
being a means of communication.

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

Gelecek kuşaklara yeşil ile barışık, mavi ile dost, temiz bir Kayseri’yi miras bırakmak için çalışan Kayserigaz, güzel Kayserimizin daha temiz bir havaya sahip olması ve çevre kirliliğinin gün
geçtikçe azalması adına bilinçli vatandaşlar olarak doğalgaz
kullanan müşterilerine “Bahara Merhaba” kampanyası kapsamında kadife çiçeği tohumlarıyla teşekkür etmiştir.
“Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” sözlerinden yola çıkan
Kayserigaz, Kayseri halkıyla olan 10 yıllık dostluğunu daha da
perçinlemek için müşterileriyle bir fincan kahvede buluşmuştur.
Kura sistemiyle seçilen 6.000 en eski Kayserigaz müşterisine
10 yıllık dostluğu adına teşekkür eden ve bu dostluklarını hediye ettiği kahve kuponlarıyla perçinlemek isteyen Kayserigaz,
bu kampanyasıyla müşterilerini ücretsiz kahvelerini yudumlaya
davet etmiştir. Böylece, müşterilerinin sadece evini değil sunduğu sıcak sohbet ortamıyla ve ücretsiz kahve kuponuyla içlerini
ısıtmayı başarmıştır.
Geleceğimizin söz sahibi gençlere verdiği değeri her zaman dile
getiren Kayserigaz; her türlü eğitim, bilgi ve deneyim paylaşımı
içeren organizasyonlara 10 yıldır destek vermektedir. Bu bağlamda Kayserigaz, Melikşah Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü’nün düzenlediği 1. Ulusal İşletmecilik Öğrenci Kongresi’ne
sponsor olarak destek olmuştur.

Knowing the value of Kayseri people and growing with them,
Kayserigaz knows considering its corporate identity that it is not
just a natural gas transmission company. Since it was founded,
Kayserigaz explicitly proves the importance it gives to the society.
Leaving a more sustainable environment to future generations,
creating a high quality and reliable service taking into account the
preferences of the subscribers, contributes health, sports and education events for the purposes of creating new ideas for the high
quality and reliable service. With a customer satisfaction ratio of
98%, the emphasize given to the social responsibilities is clear.
Kayserigaz, doing its best to leave a legacy of clean environment
friend to green and blue in Kayseri, thanked its customers with
the marigold seeds in an effort to reduce environmental pollution
under “Hello to Spring” campaign.
Bearing in the mind the proverb “A cup of coffee has 40 years lasting affect”, Kayserigaz met with its customers to drink a cup of
coffee in order to reinforce loyalty of its customers. Kayserigaz,
appreciating its 6.000 senior Kayserigaz customers (named after a
lottery) and trying to strengthen their association with the coffee
coupons presented, asked its customers to sip their free coffees.
Thereby, Kayserigaz not only heated up the houses of its customers, but also their hearts with the free coffee coupons.
Constantly pronouncing the value it gives to the youth who are
our future, Kayserigaz supports many events including education, information and experience sharing for over 10 years. In this
context, Kayserigaz sponsored 1st National Business Administration Student Congress organized by Young Entrepreneurs Club of
Meliksah University.
Given that the children are our future, Kayserigaz organized theater plays using the mascot Dolgi, in an effort to establish an
awareness in the children for such concepts as natural gas, energy
saving or environmental protection. Accessing to the schools taking part in the project “I want clean air”, the students were offered
“Kayserigaz Dolgi Child Theater” sponsored by Kayserigaz in the
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Kayserililerin değerlerini bilen ve onlarla büyüyen Kayserigaz,
sahip olduğu kurumsal kimliğin bir getirisi olarak işinin sadece
doğalgaz iletmekten ibaret olmadığını bilmektedir. Kayserigaz
kurulduğu günden bugüne dek gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile topluma verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre aktarmak, abonelerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenilir bir hizmet
için yeni fikirler üretmek için sağlık, spor ve eğitim faaliyetlerine
katkıda bulunmak gibi birçok çalışmanın altında Kayserigaz’ın
imzası bulunmaktadır. Gerçekleştirdiği %98’lik müşteri memnuniyeti ile sosyal sorumluluğa verdiği önemi açıkça göstermektedir.

Bugünün geleceğinin yarının çocuklarında olduğunu bilen Kayserigaz, Kayseride’ki hemen her çocuğun yakından tanıdığı Dolgi
isimli sevimli maskotu ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okulların öğrencilerine tiyatrolar düzenleyerek, çocuklarda doğalgaz, enerji tasarruf, çevrenin korunması gibi kavramların bilincini oluşturmayı başarmıştır. “Temiz Hava İstiyorum Projesinde”
yer alan ilkokullara ulaşarak onlara, Kayserigaz’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen, “Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosunu”
Kayserigaz Konferans Salonunda izleme fırsatı verilmiştir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın temiz çevre ve temiz
yakıt kullanımı konusunda bilinçlenmesi ve bu konuda yapılabilecekler adına farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği
müzikli çocuk oyununu 2013 yılında iki farklı dönemde gösterime
sunmuştur. İlki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri dolayısıyla 15 Nisan ve 19 Nisan tarihleri arasında her
gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta organize
edilerek, 1.000 çocuğu büyülü bir yolculuğa çıkarmıştır. İkincisi
ise, 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmiştir.
Diğer yandan, eğitici faaliyetlerine sanal ortamda online olarak
da devam etmek isteyen Kayserigaz, Dolgi web sitesini kurmuş,
eğitimden eğlenceye, yarışmalardan hediyelere kadar sürpriz faaliyetlerle çocukların gönüllerini kazanmayı başarmıştır.
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Kayseri’nin simgelerinden olan Erciyes’te düzenlenen etkinliğe
her ilden katılan engellilerin kızak yarışmasına sponsor olan
Kayserigaz, engelli vatandaşlarımızın gözlerinden okunan sevincine de ortak olmuştur. Her daim yaşanabilir bir çevrenin mücadelesini veren Kayserigaz, temiz bir çevre için başlatmış olduğu
‘Temiz Hava Projesi’ ile binlerce kişiye ulaşmış, Kayseri Halkı’nda
temiz ve sağlıklı bir çevrenin bilincini oluşturmuştur. Bu sayede
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen Kayserigaz, soluduğumuz temiz havanında insan sağlığı
açısından ne denli önemli olduğuna vurguda bulunmuştur. Diğer
yandan Kayserigaz ailesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, huzurevi ziyaretleri, kan bağışı gibi aktiviteler Kayserigaz’ın birlik ve
dayanışmaya verdiği önemi ortaya koymaktadır.

Kayserigaz Conference Hall. The child musical realized to provide
awareness to educate our children with regard to clean environment and fuel and the things to be done for this purpose was offered on two different dates in 2013. First one was organized in
two sessions between 15 and 19 of April each day in the morning
and the afternoon for the purposes of celebrating 23rd April National Sovereignty and Children Holiday, everyday in the morning and
afternoon, offering a magic trip to 1.000 children. The Second one
was organized from 13 to 17 of May.
Furthermore, Kayserigaz, with an aim to continue its educative
events on internet, established Dolgi website and made the kids
happy with its entertainments, contests or prizes.
The event organized in Erciyes, being a symbol in Kayseri, and
the sledge contest for disabled contestants from all provinces of
Turkey, sponsored by Kayserigaz, made our disabled people very
happy. Always trying to have a sustainable environment, reached
to thousands of people with the “Clean Air Project” initiative which
it started for a non-polluted environment, setting the foundations
for a healthy environment. Targeting to leave a more sustainable
environmental legacy to the coming generations, Kayserigaz emphasized the importance of clean air inhaled by us with regard to
human health. Furthermore, the nursing home visits paid by Kayserigaz family every year, blood donation or similar efforts proves
the importance given by Kayserigaz on unity and solidarity.
The Natural Gas Distribution House, built by Kayserigaz to celebrate its 10th anniversary. In addition to its being first and only application established within a campus, it made thousands happy
with its consulting services provided to tens of people every day.
To minimize heating related accidents throughout Turkey (carbon
monoxide poisoning), to train for efficient use of natural gas, to
attract attention to importance of saving, Kayserigaz Natural gas
Training House became a place of call in Kayseri in a short period
of time. Also, many environment scientists are attracted for the
training house’s production of electricity using the solar panels
established on its roofs, as an exemplary work which is planned
by Turkey for the future years.

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

Kurulduğu günden bugüne dek adını sektörde her daim vurgulayan Kayserigaz, 10 yıl gibi uzun bir dönemi başarıyla arkasında
bırakmanın mutluluğunu yaşamaktadır. 10. Yıl adına büyük yankı
uyandıracak faaliyetlerle yeni yaşını kutlayan Kayserigaz, Kurumsal İletişim Biriminin büyük katkılarıyla beklenenin ötesinde
bir kitleye ulaşmıştır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Taner
Yıldız’ın Kayserigaz’a olan teşrifi, Kayseri’nin en büyük ilçesi
olan Develi’de “Altın Kaynak Töreni”nin yapılması, sonrasında
gerçekleştirilen Kayserigaz Gala Yemeği katılımcılar tarafından
çok sayıda övgü almış, Kayseri yerel yönetiminin ve enerji sektör
oyuncularının takdirini kazanmayı hak etmiştir.
10. Yaşına adımını atan Kayserigaz, geride bıraktığı sayısız proje
ve faaliyette ne denli bir başarıya sahip olduğunu şüphesiz bir
gerçekle göstermiştir. 10. Yılının simgesi olarak Kayserigaz kampüs alanı içindeki 10. Yıl Anıtıda sektördeki başarıların imzasıdır.
Her daim “Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonuyla
hareket eden Kayserigaz, geçmişten aldığı tecrübeyi, geleceğine büyük bir kararlılıkla yansıtabilmiş, yükseklerde olan imajını
sağlamlaştırmıştır.
Her çalışan dostluk duygularının yoğun olduğu sıcak bir ortamda, neşe ve mutluk duyguları içerisinde çalışmak istemektedir.

Kayserigaz, emphasizing its name in the industry since it was
founded, enjoys 10 years of successful history. Celebrating its
10th year with various events, Kayserigaz reached to people much
more than expected with the contributions of Corporate Communication Department. Our Energy and Natural Resources Minister
Taner Yildiz’s visit to Kayserigaz was very much appreciated by
the guests of the Kayserigaz Gala Dinner held after “Golden Weld
Ceremony” in Develi, while it deserved appreciation of the Kayseri
local management and energy industry players.
Kayserigaz, enjoying its 10th year anniversary, showed the extent
of its success with countless projects or events it had realized so
far. As a symbol for its 10th anniversary, the 10th Year Monument
within Kayserigaz Campus is a signature for its success. Acting
always to become a “Being a model company in the energy
industry..”, Kayserigaz reflected its pas experience to the future
with a high decisiveness and reinforced its high image.
All employees want to work in a happy environment. In Kayserigaz,
where we use the words “family member rather than “employee”,
all employees have improved themselves in all aspects, with full
confidence and dedicated sprit of working. One of the biggest factor in formation of such distinguished Kayserigaz personnel is the
importance placed by Kayserigaz on its employees. The feeling of
“belonging”, kept always alive is the most prominent indicator for
the loyalty of Kayserigaz employees. Sports and training events
organized for the personnel, commemorations on special days,
activities to reinforce unity and solidarity, employee sharing meetings prove importance given by Kayserigaz to its family. From this
context, regular volleyball and bowling tournaments, picnic and
breakfast organizations held every year offer great time to the employees, also distinguishes them as Kayserigaz family members.
Being a corporate body, Kayserigaz constantly invigorated its
connection with press and publication organs. The periodical
“Kayserigaz Says”, issued semi-annually, being a corporate and
permanent publication, is sent to all Kayseri people, businesses
and industry representatives. The periodical covers all news or
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Kayserigaz’ın 10. Yılı adına gerçekleştirdiği Doğalgaz Eğitim Evi,
Türkiye’de kampüs alanı içinde kurulu düzende olan ilk ve tek
uygulama olmasının yanı sıra, günde onlarca vatandaşa vermiş
olduğu danışmanlık hizmeti ile binlerce gönlü fethetmeyi başarmıştır. Ülke çapında yaşanan ısınmaya bağlı olumsuzlukları
(karbon monoksit zehirlenmeleri) en aza indirgemek, doğalgazın
etkin kullanımını anlatmak, tasarrufun önemine dikkat çekmek
amaçlarıyla Kayserili vatandaşların hizmetine sunulan Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evi, kısa süre içerisinde gaz kullanıcılarının uğrak mekânı haline gelmiştir. Diğer yandan, kurulan eğitim
evinin çatısındaki güneş panelleriyle kendi elektriğini kendisinin
üretebiliyor olması, Türkiye’nin gelecek yıllarda hayata geçirmeyi
planladığı uygulamanın bir örneği olarak birçok çevre bilimciyi de
cezbetmektedir.

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

Çalışandan ziyade daha çok aile kavramının kullanıldığı Kayserigaz’da, tüm çalışanlar her yönden kendini geliştirmiş, özgüveni tam, özverili çalışma ruhuna sahip bireylerden oluşmaktadır.
Kayserigaz’ın bu seçkin kadrosunun oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri de Kayserigaz’ın çalışanlarına vermiş olduğu yoğun önemdir. Kurumsal İletişim Birimi’nin faaliyetleriyle her daim
canlı tutulan ‘aidiyet’ hissiyatı, değerli Kayserigaz çalışanlarının
Kayserigaz’a gösterdikleri vefanın en belirgin örneğidir. Personel
adına düzenlenen sportif, eğitsel faaliyetler, özel günlerde yapılan anmalar, birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesine yardımcı
olan aktiviteler, çalışan paylaşım toplantıları, Kayserigaz’ın ailesine vermiş olduğu önem ve değeri ortaya koymaktadır. Bu
kapsamda, her yıl düzenli olarak yapılan voleybol ve bowling
turnuvaları, piknik, kahvaltı gibi aktivitelerle, çalışanlar hoşça
vakitlerini geçirirken, Kayserigaz Ailesi’nin bir ferdi olmanın da
ayrıcalığını yaşamaktadırlar.
Kurumsal bir şirket olan Kayserigaz, bunun bir gereği olarak basın-yayın organları ile bağını da her geçen gün güçlendirmiştir.
Kurumsal ve sürekli bir yayın olma özelliği taşıyan ve tamamıyla
Kayserigaz’a ait olan ‘Kayserigaz Der ki’ dergisi, 6 aylık periyotlarda hazırlanarak tüm Kayseri halkı, Kayseri’de faaliyetlerini
sürdüren ticarethaneler ve sektör temsilcileri ile paylaşılmaktadır. Dergi kapsamında, Kayserigaz’a dair her türlü haber ve
bilgiye ulaşıldığı gibi, sektöre dair çarpıcı bilgiler edinilmektedir.
Enerji sektörünün önde gelen dergi ve basılı yayınlarında, Kayserigaz’ın aktif olarak yürütmüş olduğu faaliyetlerine ve çalışmalarına geniş yer verilmektedir.
Genel olarak 2013 yılına göz attığımızda, 2013 yılı Kayserigaz ve
Kayserigaz Kurumsal İletişim birimi olarak başarılarla dolu bir yıl
olarak arşivlerdeki yerini almıştır. ‘Piri Reis Onur Ödülü’, ‘En iyi
Yatırımcı Ödülü’, ‘Altın Vana Ödülü’ gibi pek çok ödülü hanesine kazandıran Kayserigaz, mevcut müşteri memnuniyeti, sosyal
sorumluluk projeleri, basın – medya ilişkileriyle gündemdeki ismini korumuştur. Başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanan
Kayserigaz, sektörün en iyilerinden olduğunu her zaman göstermektedir.
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Her daim “Enerji sektörünün
model şirketi olmak”
vizyonuyla hareket eden
Kayserigaz, geçmişten aldığı
tecrübeyi, geleceğine büyük
bir kararlılıkla yansıtabilmiş,
yükseklerde olan imajını
sağlamlaştırmıştır.

information related to Kayserigaz, in addition to attractive information on the industry. In the prominent periodicals and printed
publications of the energy industry, Kayserigaz’s operations and
efforts are extensively covered.
Generally speaking about 2013, the year 2013 has taken its place
in the archives as a successful one, both for Kayserigaz and Kayserigaz Corporate Communication Department. “Piri Reis Honorary Prize”, “Best Investor Prize, “Golden Valve Prize” or many other
prizes are in the hall of Kayserigaz, who preserved its reputation
in the agenda with current customer satisfaction, social responsibility projects and press relation. Kayserigaz, climbing the success
steps surely, always shows that it is one of the best companies in
the industry.

Acting always to become
a “Being a model company
in the energy industry..”,
Kayserigaz reflected its pas
experience to the future
with a high decisiveness and
reinforced its high image.

10. Yıl Kutlamaları
10th Year Celebrations

10. Yıl Kutlamaları
10th Year Celebrations

Scada Merkezi
Scada System
Kayserigaz kurmuş olduğu SCADA merkezi ile şebeke ağında bulunan tüm yapının;
RMS A şehir besleme istasyonlarını, bölge
istasyonlarını, vana gruplarını, şebeke
kontrol sistemini tek bir merkezde buluşturmuştur. Tüm bu yapılardaki verilerin tek
bir merkezden kesintisiz ve anlık izlenmesini sağlamış, gerekli olan noktalara
müdahale ve bunlarla ilgili raporlama da
olanaklı hale gelmiştir.
Kayserigaz has brought together RMS A
stations, local stations, valve assemblies,
network control system under the same
roof with the Scada center it settled.
While it is enabling to observe continually
all the critic data in the whole system,
Scada system has made intervention to
required points and reporting possible.

Develi İlçesi Altın Kaynak Töreni
Develi Region Golden Seam Ceremony
Talas ve İncesu ilçelerinin ardından,
Kayserigaz, Kayseri’nin en büyük ilçesi
olan Develi’ye doğalgaz ulaştırmayı hedefleri arasına aldı. Türkiye Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Develi’de
gerçekleştirilen törenin ardından bu konudaki çalışmalara başladı.
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After gassing Talas and İncesu districts,
Kayserigaz took arriving natural gas to
Develi that was the biggest district of
Kayseri into its targets. After the ceremony realized in Develi with the participation
of Turkey Energy and Natural Resources
Minister Taner Yıldız, works subjected to
arriving of natural gas were started.

10. Yıl Kutlamaları
10th Year Celebrations

10. Yıl Anıtı
10th Year Sculpture
Hızla gelişen enerji sektöründe, sağlam
adımlarla hızla yükselen Kayserigaz’ı
simgeleyen eser; duruşuyla, Kayserigaz’ın
sağlam, kararlı ve dengeli yönetim politikalarını ifade eder.
The sculpture, by its stance, portrays
Kayserigaz’s rise with sturdy steps in a
rapidly developing industry, expresses
Kayserigaz’s robust, strong-willed and
well balanced management policies.

Hem Kayserigaz ve müşterileri arasında
sıcak bir bağ kurmak, hem de vatandaşlara doğalgazı verimli ve güvenli bir şekilde
nasıl kullanacakları konusunda eğitmek
amacıyla Doğalgaz Eğitim Evi projesi başlatılmıştır. Eğitimler, konusunda uzman
eğitimciler tarafından dönüşümlü olarak
yarım saatte bir yapılmakta ve her eğitim
15-20 dakika sürmektedir.
Kayserigaz Natural Gas Training House
has been put into practice both for creating a strong relation between Kayserigaz and its customers and for providing
proficient and confidential information in
the course of using it. Trainings are held
by specialists on the master at their fields
every half an hour, and each training program takes about 15-20 minutes.
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Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evi
Kayserigaz Natural Gas Training House

10. Yıl Kutlamaları
10th Year Celebrations

Kutlamalar
Celebrations
Kutlamalar, akşamında Kayseri’de saygın
bir otelde gerçekleştirilen gala yemeği
ve eğlencelerle devam etmiştir. Sanatçı
Özgün’ün sahne aldığı kutlamalarda katılımcılar unutulmaz anlar yaşamışlardır.
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Celebrations continued with gala dinner
and entertainments realized in reputed hotel in Kayseri. Participants lived
memorable moments in the celebrations
in which well-known singer Özgün took
the stage.

Yazılı Basın Yansımalarımız
Printed Media Reflections

KAYSERIGAZ
KAYSERİ GÜNDEM

[ Ulusal Gazeteler ]

KAYSERİGAZ İFTAR ÇADIRI 1000 KİŞİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
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KAYSERİGAZ İFTAR ÇADIRI
(19.07.2013)
Faaliyete başladığı günden bu yana, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri iline
katma değer kazandıran Kayserigaz, 5 yıldır kurduğu iftar çadırlarıyla her Ramazan 1000 vatandaşımızın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Her yıl geleneksel olarak Kimse Yok Mu Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Yeşil Mahalle’de
kurulan iftar çadırlarının 5 yıldır olduğu gibi bu Ramazan da ev sahipliğini üstlenen Kayserigaz, bu
yıl da yaklaşık 1000 kişiye iftar verdi. Birlikteliğin ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden olan Ramazan çadırındaki iftara; Kayserigaz İşletme Bakım Müdürü Bülent Coşkun, İnsan
Kaynakları Sorumlusu Ahmet Yalçın ve Kurumsal İletişim Sorumluları Duygu Toklucu ve Özlem
Acur katıldı.

KAYSERİGAZ İFTAR TENT
As of its operation Kayserigaz has gained added value to Kayseri province thanks to social responsibility projects it carries out, and keeps putting a smile on the faces of 1000 Kayseri citizen
with Iftar tent it set up for 5 years each Ramadan.
Kayserigaz has been undertaken the be to host of Iftar tents set up in Yeşil Quarters for 5
years in the organization held by ‘Kimse Yok Mu’ association, and this year it also served food
for approximately 1000 people. Bülent Coşkun, Operation and Maintenance Manager; Ahmet
Yalçın, Human Resources Executer and Corporate Communication Executors Duygu Toklucu and
Özlem Acur participated in the Iftar Tent which is one of the best examples of union and social
solidarity.

Sayfa 2 / 53

KAYSERİGAZ, 6. YÖNETİMİN GÖZDEN
GEÇİRME TOPLANTISINI YAPTI
(19.02.2013)
6. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı sebebiyle Kayserigaz ve EWE Turkey Holding yöneticileri Antalya’da bir araya
geldiler.
Enerji sektörünün ve Doğalgaz piyasasının önde gelen
kuruluşları arasında yer alan Kayserigaz, Antalya Voyage
Sorgun Otel’de düzenlenen 3 günlük kampta 6. Yönetimin
Gözden Geçirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Kayserigaz ve
EWE Turkey Holding yöneticilerinin katıldığı toplantıda 2012
yılı değerlendirildi ve 2013 yılı hedefleri masaya yatırıldı.
KAYSERİGAZ 6th MANAGEMENT REVIEW MEETING HELD
The Managers of Kayserigaz and EWE Turkey Holding gathered in Antalya due to 6th Management Review Meeting.
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One of the leading institutions in Energy sector and Natural
Gas market, Kayserigaz held 6th Management Review
Meeting which lasted 6 days in Antalya Voyage Sorgun
Hotel. In the meeting in which the managers of ayserigaz
and EWE Holding participated 2012 was evaluated and the
goals of 2013 negotiated.

KAYSERIGAZ
KAYSERİ OLAY
ÖDÜL ALDI
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KAYSERİGAZ PİRİ REİS
ÖDÜLÜ ALDI
(29.11.2013)
Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile hareket eden
Kayserigaz, kurulduğu günden bugüne dek
sayısız başarılara imza attı. Geçtiğimiz günlerde
İstanbul’da gerçekleştirilen ‘’Uluslararası Akıllı
Altyapı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’’ (SEGİS) Kongresinde, Kayserigaz doğalgaz sektöründeki en iyi
altyapı bilgi sistemlerine sahip şirket seçildi.
Kayserigaz tarafından sektörde ilk olarak hazırlanan ve EPDK’ya sunulan Coğrafi Bilgi Sistemleri
ve Standartları (CBS) kitapçığı, başta Bursagaz
olmak üzere doğalgaz, elektrik ve su alanında
hizmet veren bir çok şirkete model olmuş ve yine
bu şirketlerce gerekli entegrasyonlar yapılarak
bünyelerine dahil edilmiştir.

KAYSERİGAZ RECEIVED PİRİ REİS AWARD
Acting on a customer oriented service manner,
Kayserigaz has won several victories since it was
founded. On the “International Smart Infrastructure
and Geographical Information Systems” Congress held
in Istanbul recently Kayserigaz was awarded the best
infrastructure information system winner in the natural
gas sector.
Geographical Systems and Standards handbook
prepared and submitted to EMRA by Kayserigaz has
become a model for several companies serving in
electric, natural gas and water businesses Bursagaz
being in the first place, and related integrations were
carried out and the system was incorporated by
several companies.

KAYSERİGAZ ÇALIŞAN PAYLAŞIM TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİ
(02.01.2013)
Sayfa 41 / 53

Kayserigaz’ın geleneksel hale getirdiği ve çeşitli vesilelerle düzenlediği Çalışan Paylaşım
Etkinliği, Kayserigaz konferans salonunda gerçekleştirildi. Kayserigaz’ın 2012 yılında
gerçekleştirdiği başarılarından bahsedilen toplantıda doğum günü ve yeni yıl kutlamaları
gerçekleştirildi. 2013 yılının tüm insanlığa, şirketimize ve Kayserigaz’ın değerli çalışanlarına başarı getirmesi temennileri paylaşıldı.
KAYSERİGAZ HELPD EMPLOYEE SHARING MEETING
Employee Sharing Activity which has become traditional and held in various opportunities, was held in Kayserigaz conference hall. In the meeting the successes of Kayserigaz
in 2012 was discussed and new year and birthday were celebrated. It was hoped that
2013 would bring success to all humanity, our company and esteemed employees of
Kayserigaz.

KAYSERİGAZ GENEL MÜDÜRÜ HASAN YASİR BORA “SEKTÖRE
BAKIŞ” PROGRAMINA KATILDI
(18.02.2013)
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, e-haber ‘de yayınlanan “Sektöre Bakış’’ programına
katılarak doğalgaz hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, e-haber‘de yayınlanan “Sektöre Bakış” programına katılarak doğalgazın verimli ve güvenli
kullanımı, Kayserigaz 2012 ve 2013 yatırımları, Kayserigaz‘ın hava kirliği konusunda yapmış olduğu
çalışmalar ve Kayserigaz’ın %98lik müşteri memnuniyeti hakkında konuşarak Kayseri halkının merak
ettiği konular üzerine bilgi verdi.

KAYSERİGAZ GENERAL MANAGER HASAN YASİR BORA PARTICIPATED IN “Sektöre Bakış(Review of
Sector)” PROGRAM
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Hasan Yasir Bora, General Manager of Kayserigaz participated in “Sektöre Bakış” program aired on
e-news and answered all questions about natural gas. Hasan Yasir Bora, General Manager of Kayserigaz participated in “Sektöre Bakış” program aired on e-news and gave news on efficient and safe
usage of natural gas, 2012-2013 investments of Kayserigaz, studies carried out by Kayserigaz against
air pollution, 98 % of customer satisfaction and on other issues wondered by the people of Kayseri.

KAYSERIGAZ
KAYSERİ GÜNDEM
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KAYSERİGAZ KAYGAN ZEMİNE MEYDAN OKUYOR!
(25.12.2013)
Trafik canavarının temposunu artırdığı kış günlerinde, Kayserigaz, çalışanlarına ileri sürüş teknikleri eğitimi
veriyor. Genel olarak defansif (güvenli) ve anti-skid (kaymayı önleyici) sürüş teknikleri olarak adlandırılan bu
eğitimler sayesinde araç sürücüleri kaygan zeminde frenleme hakkında bilgilendiriliyor. sürücülerin trafikteki potansiyel risk ve tehlikeleri farketmeleri sağlanarak emniyetli sürüş için gerekli olan trafik İşaretleri,
emniyet kemeri kullanımı, günlük araç kontrolü, lastik kontrol ve basınç ayarları, direksiyon tutuş şekli,
hız/fren ilişkisi, takip mesafesi, sollama ve şerit değiştirme gibi konulardaki bilgi ve becerileri arttırılıyor.
Sürücüler, teorik eğitimi aldıktan sonra deneyimli eğitmenler eşliğinde bire-bir gerçek trafik koşullarında ve
kaygan pistlerde araç kullanarak hem kendilerinin hem de kullandıkları araçların sınırlarını öğrenme ve dolayısıyla trafik risklerine karşı daha sakin, bilinçli ve hazırlıklı olarak sürüş yapabilme imkanına kavuşuyorlar.
KAYSERİGAZ CHALLENGES THE SLIPPERY SLOPE!
In these days when traffic monster increased its phase, Kayserigaz trains its employees on advanced
driving skills. These technics are generally known as defensive and anti-skid methods and provides
information for drivers on the usage of brakes on slippery slope. The program increases awareness on the
potential risks and dangers in traffic, traffic signs, the usage of seat belts, daily vehicle control, tire control,
pressure adjustments, wheel handling method, speed/brake relation, following distance, passing and
lane change. Drivers both receive theoretical and practical training on real traffic environment and slippery
tracks which enable them discover the limits of themselves and their vehicles and drive calmer and more
prepared against traffic hazards.

KAYSERIGAZ
BÜYÜK KAYSERİ

Yayın Sayfa No
Sayfa Adedi
Sayfa

[ Ulusal Gazeteler ]

KAYSERİGAZ DAN BİR İLK DAHA

KAYSERİGAZ BİR İLKE İMZA
ATTI! (CNG’Lİ ARAÇLAR)
(13.06.2013)
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Çevre ve insana dair hayata geçirdiği çalışmalarıyla örnek teşkil eden Kayserigaz, bir
ilke daha imza atarak toplu taşıma araçları
dışında Kayseri’de CNG’li araç kullanarak
çevreyi koruyan ilk ve tek şirket oldu. Kayserigaz, çevre konusunda gerçekleştirdiği
projeleriyle sektörde ilklere imza atmaya
devam ediyor. Hem çevreci oldukları hem
de yakıt tasarrufu sağladıkları için alternatif bir yakıt olarak kullanılmaya başlanılan
CNG’li araçlar, Kayserigaz Acil 187 ekipleri
tarafından kullanılmaya başlanıldı. Çevreye
zarar vermemesi dolayısıyla Kayserigaz tarafından tercih konusu olan CNG’li araçlar,
toplu taşım dışında Kayseri’de ilk ve tek
olarak Kayserigaz tarafından kullanılıyor.

KAYSERİGAZ BLAZED A TRAIL! (VEHICLES WITH
CNG) (13.06.2013)
Posing examples with the studies it realizes about
environment and human, Kayserigaz blazed a trail
and started using vehicles with CNG technology
other than public transportation vehicles and
became the first and only company protecting the
environment in this sense. Kayserigaz keeps blazing
trails in the sector thanks to the environmental
projects it carries out. CNG vehicles known for their
environment friend and fuel saving features are
now used by Kayserigaz 187 Emergency crew. CNG
vehicles are preferred by Kayserigaz as they are
environment friendly and has been used by only
Kayserigaz in the city except for public transportation vehicles.
Sayfa 12 / 15

KAYSERİGAZ, PTT İLE DOĞALGAZ FATURASI TAHSİLAT
ANLAŞMASI İMZALADI
(13.06.2013)
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile çalışan, müşterilerine sunmuş olduğu hizmet kalitesini sürekli artırarak hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunmayı ilke edinmiş olan Kayserigaz, bir yeniliğe
daha imza atarak tüm PTT şubelerinden doğalgaz faturası tahsilâtında hizmet bedeli alınmadan
tahsil etme imkânı sunmaya başladı. “Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonuyla örtüşen
çalışmalarını sürdüren Kayserigaz; müşteri memnuniyetinde zirveyi yakalayan hizmetlerine yenisini
ekleyerek, tüm PTT şubelerinden bedelsiz doğalgaz faturası tahsilâtı imkânı sunuyor.
KAYSERİGAZ, EXECUTED NATURAL GAS BILL COLLECTION AGREEMENT WITH PTT
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Working on a customer oriented service manner, adopting increasing service quality and
providing swift and solution oriented service principal, Kayserigaz broke another new
grounds and offered its customers to pay their natural gas bills through PTT branches
without paying any additional service fee. Kayserigaz carries on its operations which
coincides with its vision defined as “Being the Model Company in Energy Sector”, added
another customer satisfactory service and provides the opportunity to pay all natural gas
bills via PTT branches without any charge.
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KAYSERİGAZ BASIN MENSUPLARININ ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
(10.01.2013)
Kayserigaz, Flamingo Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen öğle yemeği daveti ile,
Kayseri basınının ‘’Çalışan Gazeteciler Gününü’’ kutladı. Türkiye’nin önde gelen
doğalgaz dağıtım şirketleri arasında yer alan Kayserigaz;, Filamingo Sosyal
Tesislerinde düzenlenen öğle yemekli toplantıda basın mensupları ile bir araya
gelerek Kayseri basınının ‘’Çalışan Gazeteciler Gününü’’ kutladı.
Düzenlenen etkinliğe Kayseri yazılı ve görsel medya çalışanlarının yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya, Kaski Genel Müdürü Ender Batukan, Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora ve Kayserigaz bölüm müdürleri katıldı.
KAYSERİGAZ CELEBRATED THE WORKING JOURNALISTS DAY OF PRESS
MEMBERS
In the lunch invitation held in Kayserigaz Flamingo Social Facilities, Kayserigaz
celebrated the ‘Working Journalists Day’ of press members. One of the leading
natural gas distribution companies, Kayserigaz gathered with press members in
Flamingo Social Facilities in the lunch invitations and celebrated the ‘Working
Journalists Day’ of press members.
Memduh Büyükkılıç, the Mayor of Melikgazi Municipality, Veli Altınkaya, the
Association of Journalists, Ender Batukan, Kaski General Manager, Hasan
Yasir Bora, Kayserigaz General Manager, Kayserigaz Department Managers
participated in the activity as well as the printed and visual media employees of
Kayserigaz.

KAYSERİGAZ KARBONMONOKSİT
ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARDI!
(10.01.2013)
Sayılı Günlerin Kaldığı Soğuk Kış Günlerine, Kayserigaz Bütün Doğalgaz Kullanıcılarına Kombi ve Baca Temizliği Uyarısında Bulundu.
Baca ve kombi temizliğinin önemine dikkat çeken Kayserigaz, bu gibi küçük ama
gerekli olan işlemlerin başta insan hayatı olmak üzere, yakıt verimliliğinden
ekonomiye kadar birçok avantajlara sahip olduğunu vurguluyor. Geçmişte birçok
acı dolu örneklerinin olduğunu söyleyen Kayserigaz Proje Müdürü Murat AKDAĞ,
düzenli olarak yapılan kombi bakımı ve baca temizliğinin Kayserili vatandaşlara
birçok yarar sağlayacağını belirtiyor.
KAYSERİGAZ WARNED AGAINST CARBON MONOXIDE POISONINGS!
There are so few days left until winter and Kayserigaz warned all natural gas
consumers to carry out central heating and chimney cleaning.
Kayserigaz drew attention to the importance of central heating and chimney
cleaning and emphasized on that how such a small but necessary operation affect human life to begin with and other several advantages such as fuel efficiency
and economy. Murat AKDAG, Kayserigaz Project Manager stated that in the past
we experienced such painful occasions, and underlined that regular central heating and chimney cleaning shall contribute the people of Kayseri in various ways.

Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü Erciyes’te kayak
organizasyonu gerçekleştirdi. Doğaya ve çevreye
karşı dost tavrını her hareketiyle gösteren Kayserigaz,
gerçekleştirdiği etkinliklerle bunlara bir yenisini daha
ekledi. Kayserigaz, çalışanlarını toplumsal yaşamın
stres ve gürültüsünden bir nebze de olsa uzaklaşmak
ve doğal hayatın huzurunu çalışanlarıyla paylaşmak
amacıyla Doğa Sporları Kulübü’nü kurdu. Çalışanlarını
iş ortamından uzaklaştırarak sosyal yaşantılarına da
zaman ayırmalarını isteyen Kayserigaz, kulüp üyeleriyle Erciyes’te kayak organizasyonunda buluştu.

KAYSERİGAZ NATURE SPORTS CLUB WAS IN
ERCİYES
Kayserigaz Nature Sports Club organized a
skiing event in Erciyes. Showing its attitude
towards nature and environment, Kayserigaz
organized another event. In order to let its
employees get away from the stress and noise
of social life and share the peace of natural life
Kayserigaz founded Nature Sports Club. Kayserigaz desires its employees to get away from
working environment and spend some time for
their social life and met with the club members
in Erciyes skiing organization.
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KAYSERİGAZ DOĞA SPORLARI
KULÜBÜ ERCİYES’TEYDİ
(11.03.2013)

KAYSERİGAZ AİLESİ
‘8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ’NÜ
KUTLADI
(08.03.2013)

DOĞALGAZLA EVİMİZİ ISITAN KAYSERİGAZ,
KAHVEYLE İÇİMİZİ ISITIYOR!
(05.03.2013)
Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyen Kayserigaz, Kayseri halkıyla olan 10 yıllık dostluğunu
daha da perçinlemek için müşterileriyle bir fincan kahvede buluşuyor. 10 yıldır sektöre damgasını
vurmayı başaran Kayserigaz, 2013 yılında da kampanyalarına devam ediyor. Kura sistemiyle seçilen 6000 en eski Kayserigaz müşterisine 10 yıllık dostluğu adına teşekkür eden ve bu dostluklarını hediye ettiği Caribou kahve kuponlarıyla perçinlemek isteyen Kayserigaz, bu kampanyasıyla
müşterilerini ücretsiz kahvelerini yudumlaya davet ediyor. Böylece, müşterilerinin sadece evini
değil sunduğu sıcak sohbet ortamıyla ve ücretsiz kahve kuponuyla içini de ısıtıyor.
KAYSERIGAZ HEATS OUR HOUSES WITH NATURAL GAS AND WARMS UP US WITH COFFEE!
Kayserigaz says a cup of coffee starts a friendship of 40 years and in order to clinch its 10 years
of friendship with the people of Kayseri it meets its customers by means of a cup of coffee. In
10 years Kayserigaz managed to leave its mark in the sector and keeps initiation campaigns in
2013. Kayserigaz thanks its oldest 6000 customers for their friendship of 10 years, and by lot
presents Caribou coffee coupons them which offers free coffee. This way Kayserigaz does not
only heat their houses but also warm up their heart thanks to the free coffee coupons.

Çalışanlarının her zaman önemli
ve özel olduğunu belirten Kayserigaz, ‘8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’ nedeniyle çalışanlarının
gününü kutladı. Müşterilerine
olduğu kadar çalışanlarına da
değer veren bir şirket olarak
Kayserigaz yöneticileri, ‘8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’ sebebiyle
bayan çalışanlarının gününü kutladı. Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora, tüm bayan
çalışanları ziyaret ederek gül
buketi takdim etti.

KAYSERİGAZ FAMILY CELEBRATED March 8th INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
Kayserigaz always stats that its employees are important and special and celebrated March 8th, International Women’s Day with its employees. Kayserigaz
cares about its employees as much as it care about its customers and company
Managers celebrated female employees’ International Women’s Day. Hasan Yasir Bora, General Manager of Kayserigaz personally visited all female employees
and presented rose bouquet to them.

KAYSERIGAZ
EKONOMİ VE POLİTİKADA OLAY

[ Dergi Ekleri ]

DOĞAL GAZ ABONELERİNE YAKIT TASARRUFU EĞİTİMİ VERİLİYOR

KAYSERİGAZ DOĞALGAZDA TASARRUFUN
YOLLARINI ANLATTI
(04.11.2013)
Birçok insan fatura ödemekten şikâyetçi olurken, Kayserigaz ekibi evlerimizde kullandığımız
doğalgaz için nasıl daha az para öderiz bunun açıklamasını yaptı. Vatandaşın ‘devir tasarruf
devri’ dediği bu günlerde, Kayserigaz da abonelerine tasarruflu doğalgaz kullanımını anlattı.
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar ile gerçekleştirilen görüşmede doğalgaz
aboneleri gaz kullanımı konusunda bilgilendirildi. Doğalgazda tasarrufu sağlamanın ilk yolunun
iyi bir izolasyon ile kapı-çerçeve ve duvarlar dahil olmak üzere bu alanlarda yapılan izolasyonun
toplamda %40-45 oranında ısı kaybını önlediğini belirtti.
KAYSERİGAZ SHARED THE WAYS TO MAKE SAVING IN NATURAL GAS
Many people complains about paying bills and Kayserigaz explained how you can pay less for
natural gas used in your houses. Nowadays citizens state that “it is saving era”, and Kayserigaz
told the ways to use natural gas in a more efficient way. In the interview carried out with Ceyhun
Bahtiyar, Customer Services Manager of Kayserigaz, informed natural gas subscribers about the
consumption of gas. He stated that the first measure to take for natural gas saving is isolation,
isolation applied to doors, windows and walls shall prevent a heat loss of 40-45 %.
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KAYSERİGAZ’A TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
PLAKET VERİLDİ
(20.02.2013)
Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal katkı sağlayacak projeleri destekleyen Kayserigaz; Tarım
İl Müdürlüğü’ne bir hafta boyunca “Tarım İl Müdürlüğü Kişisel Gelişim ve Eğitim Proje’’leri kapsamında Kayserigaz Konferans Salonunda ev sahipliği yaptı. Tarım İl Müdürlüğü’nce Kayserigaz
Konferans Salonunda gerçekleştirilen ‘Etkili İletişim Bilinci, İletişim Engelleri, Empati, Beden
Dilini Etkin Kullanma, İkna Yöntemleri, Stres-Zaman-Öfke Yönetimi’ konularında eğitim verilen
programın sonunda Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA’ya katkılarından dolayı Tarım İl
Müdürü Özkan KAYACAN tarafından plaket takdim edildi.
KAYSERİGAZ RECEIVED PLAQUE FROM PROVINCIAL DIRECTORATE OF AGRICULTURE
Kayserigaz supports projects which contributes in society and hosted Provincial Directorate of
Agriculture in Kayserigaz Conference Hall for one week within the scope of “Provincial Directorate of Agriculture Personal Development and Training Project”. At the end of the program
during which “Efficient Communication, Communication Obstacles, Empathy, Efficient Use of
Body Language, Persuasion Methods, Stress-Time-Anger Management” trainings offered, Özkan
KAYACAN, Manager of Provincial Directorate of Agricultural presented a plaque to Hasan Yasir
BORA, the General Manager of Kayserigaz for their contributions.

KAYSERİGAZ’DAN GİRİŞİMCİ
GENÇLERE DESTEK!
(26.03.2013)
Geleceğimizin söz sahibi gençlere verdiği değeri her zaman dile getiren Kayserigaz; her türlü eğitim, bilgi ve deneyim
paylaşımı içeren organizasyonlara 10 yıldır destek veriyor. Bu bağlamda Kayserigaz, Melikşah Üniversitesi Genç Grişimciler
Kulübü’nün düzenlediği 1. Ulusal İşletmecilik Öğrenci Kongresi’ne hem sponsor olarak destek oldu hem de Kayserigaz
Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın ‘Girişimci Şirket’ konulu paylaşımlarıyla genç girişimcilere örnek oldu.
KAYSERİGAZ SUPPORT ENTREPRENEUR YOUNG PEOPLE!
Kayserigaz always mentions about the value of young people, the host of our future, and supports all organizations offering share of any training, information and experience for ten years. Within this scope Kayserigaz both become a sponsor to
1st National Business Administration Student Congress organized by Melikşah University Young Entrepreneurs’ Club and
Hasan Yasir Bora, General Manager of Kayserigaz posed an example for the young people thanks his presentation under
the title “Entrepreneur Company”.

KAYSERİGAZ “TEMİZ HAVA PROJESİ” BAŞLATIYOR
(14.03.2013)
Kayserigaz, ‘TEMİZ HAVA PROJESİ’ne ev sahipliği yaptı.
Kayserigaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Erciyes
Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Makine Mühendisleri Odası işbirliğinde Milli
Eğitim’in genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak öğrenciler ve ailelerinde
temiz hava ile ilgili bilinç uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla
uygulamalı çevre eğitimlerini kapsayan “Temiz Hava İstiyorum” projesi 13 Mart
günü Kayserigaz’ın ev sahipliğinde başladı. . 2013 yılında da Kayserigaz, çevre
ve özellikle hava kirliliği konularında örnek alınacak faaliyetlerle Kayserili’nin
yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.
KAYSERİGAZ INITIATES “CLEAN AIR PROJECT”
Kayserigaz hosted “Clean Air Project”.
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In cooperation with Provincial Directorate of Environment and Urban
Planning, Ministry of National Education, Erciyes University Environmental Engineering Department and Chamber of Mechanical Engineers, in
accordance with the main goals and basic principles of National Education,
in order to raise awareness among students and their parents about clean
air “I Want Clean Air” project hosted by Kayserigaz started on March 13th.
In 2013 Kayserigaz plans to increase the life quality of the People of Kayseri
by applying activities which would pose example on environment and air
pollution issues.

KAYSERİGAZ, ENGELLİLERİN KAYAK SEVİNCİNE
ORTAK OLDU
(26.03.2013)
Kayserigaz, Erciyes Dağı Kayak Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen
“Engelliler Erciyes Buluşması’nda” ülkenin çeşitli yerlerinden gelen sporcuların kayak sevincine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ortak oldu.
AK Parti Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Adıyaman Milletvekili
Murtaza Yetiş, Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, İstanbul Milletvekili
Gürsoy Erol ile Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya’nın
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli tarafından izlenen engelliler kayak
yarışması büyük ilgi gördü. 13 ilden yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte
İşitme Engelliler Kayak ve Kızak Yarışması, Bedensel Engelliler Kızak Yarışı,
Kayak ayakkabılarıyla 100m Engelliler Yarışı gibi çeşitli etkinliklerle engelli
vatandaşlarımız, eğlenerek vakit geçirdiler. Kayak pistindeki engellilerin
mutluluğu gözlerinden okunurken, Kayserigaz sponsorluğundaki bu etkinlikte yine unutulmayacak anlara şahit olundu.
KAYSERİGAZ, SHARED THE SKIING JOY OF HANDICAPPED PEOPLE
ENGELLİLERİN
“Handicapped People Meets in Erciyes” an organization third of which is held this
year in Erciyes Mountain Ski Resort gathered several sportsmen all around the
country and Kayserigaz shared their joy just like every year. President of AKP
Handicapped People Coordination Center and Adıyaman Deputy Murtaza Yetiş,
Ankara Deputy Tülay Selamoğlu, İstanbul Deputy Gürsoy Erol and Kayseri Deputies İsmail Tamer and Ahmet Öksüzkaya also participated in the organization
as guests and skiing race drew great attention. Approximately 150 people from
13 province participated in the event and handicapped people joined and enjoyed
several events such as Hearing Impaireds’ Skiing and Skating Race, Physically
Handicapped Skating Race, 100 m Handicapped Race with Skiing Boots. The
happiness of handicapped people on skiing field was quite obvious and the organization sponsored by Kayserigaz lead unforgettable moments once again.

DAHA GÜVENLİ GAZ ARZI İÇİN KAYSERİGAZ ve
YETKİLİ İÇ TESİSAT FİRMALARI
BİR ARAYA GELDİ
(28.03.2013)
Kayseri halkı için her zaman daha konforlu, daha ekonomik ve daha güvenli
gaz arzı için 10 yıldır Kayserili’nin yanında olan Kayserigaz, geçtiğimiz
günlerde Kayserigaz Konferans Salonunda Yetkili İç Tesisat Firmaları ile
paylaşım toplantısı gerçekleştirdi. Yetkili İç tesisat firmalarıyla gerçekleştirilen bu paylaşım toplantısında Kayserigaz, 2004 yılından 2013 yılına kadar
yetkili firma sayıları, onaylanan proje sayıları, abone sayısı, gaz kullanan
abone sayısı, gaz kullanmayan abone sayısı ve potansiyel abonelikler
hakkında firmalarla genel bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıca toplantıda
Kayserigaz yetkilileri ve 2013 yılındaki yetkili iç tesisat firmaları tarafından
2013 yılı tahmini iş potansiyelleri belirlendi.
KAYSERIGAZ AND AUTHORIZED INTERIOR PIPING COMPANIES GATHERED
FOR A SAFER GAS SUPPLY
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Kayserigaz has been striving to provide more comfortable, economic and
safer gas for the people of Kayseri for ten years, and has recently organized
a Sharing Meeting addressing Authorized Interior Piping Companies in
Kayserigaz Conference Hall. In this meeting Kayserigaz shared information
about authorized company numbers between 2004-2013, approved project
number, subscriber number, non-gas-consumer subscriber number and
potential subscriptions. In the meeting estimated potential workloads are
determined by the Managers of Kayserigaz and authorized interior piping
companies.

ÇEVRECİ KAYSERİGAZ, ÇALIŞANLARININ GELİŞİMLERİ
İÇİN EĞİTİMLERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
25.03.2013)
Kayserigaz, çevreye ve doğaya duyduğu saygıyı ISO 14001 Çevre Belgesiyle perçinleyen
örnek bir şirkettir. ISO 14001 Çevre Belgesi’nin gerekliliği ve Çevre Kanunu ilgili yönetmelikleri kapsamda Kayserigaz Konferans Salonunda geçtiğimiz günlerde Kayserigaz
çalışanları için bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı ‘Çevre’ konulu bir eğitim düzenlendi.
2013 yılında da Kayserigaz, çevre konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla
örnek alınacak faaliyetlerle hem çalışanlarında hem de Kayseri halkında farkındalık
yaratmaya devam ediyor.
Environment Friendly KAYSERİGAZ, CONTINUES PROVIDING TRAINING FOR THE DEVELOPMENT OF ITS EMPLOYEES
Kayserigaz is an example company which proves the respect it pays towards nature
and environment thanks to ISO 14001 Environment Certificate it received. Kayserigaz
organized a training for its employees on the necessity of ISO 14001 Environment Certificate and the regulations of Environment Law in order to increase awareness. In 2013
Kayserigaz continues to organize exemplary activities on environment and keeps creating
awareness both among its employees and the people of Kayseri.

KAYSERIGAZ
DOGAL GAZ [ Dergiler ]
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47. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI RÜZGARI
KAYSERİGAZ’LA ESTİ
(03.06.2013)
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kayseri’de ilk defa düzenlenen 47. Cumhurbaşkanlığı Kupası Binicilik Yarışı,
17-19 Mayıs tarihleri arasında Kayserigaz’ın sponsorluğunda hayata geçirildi. 1966 yılından beri her yıl geleneksel
olarak Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez Kayseri’de organize
edildi. Bu bağlamda Kayserigaz, 47.si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Binicilik Yarışına hem Kayseri’ye hem de
ata sporumuz olan atçılığa verdiği önemden ötürü sponsor oldu. Kayserigaz ailesi, olimpiyat bazında atçılığın temsil
edilme haline ve Kayseri ili için büyük getiriler sağlayan bu önemli sosyal organizasyona destek olmaktan büyük
mutluluk duydu.
47th PRESIDENCY CUP THRILL FELT WITH KAYSERİGAZ
47th Presidency Cup Race held in Kayseri for the first time and the organization sponsored by Kayserigaz was held
between May 17th-19th. Presidency Cup Race held each year by Turkey Equestrian Federation since 1966 was first
time organized in Kayseri. Within this scope Kayserigaz sponsored 47th Presidency Cup Race due to the importance it
places to our ancestors’ sport riding. Kayserigaz was glad to see that horse riding is represented in Olympic level and
to support this organization which brought many profits for the people of Kayseri.
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KAYSERİGAZ, YENİ WEB SİTESİ İLE HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR!
(03.06.2013)
Kayseri halkına daha iyi hizmet vermeyi kendine ilke edinen Kayserigaz, 10 yıldır müşterilerinin
beklentisinin daha da üstüne çıkmayı hedefledi ve başardı. Bu bağlamda, yeni web sitesinde
Kayserigaz hakkındaki doğru bilgiye daha kısa sürede erişilebileceğini vurgulayan Kayserigaz,
kurumsal kimliğini yansıttığı yeni web sitesiyle yayında. Bu kapsamda 2013 ile birlikte başlayan
Kayserigaz WEB Sitesi Tasarım Yenileme Projesi 3 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Bu yenilenen
tasarım ve içerik ile daha modern, daha müşteri dostu bir yapı kuruldu. Alman enerji devi çatısında
yer alan Kayserigaz’ın yeni web sitesinin hem Kayserigaz’ın hem de EWE’nin kurumsal yapısına
uyumu ön planda tutuldu.
KAYSERİGAZ, SIMPLIFIES LIFE THANKS TO ITS NEW WEB SITE!

FAALiYET RAPORU

ANNUAL REPORT

2013

131

Adopting the motto of offering better service for the people of Kayseri as its motto, Kayserigaz
aimed to surpass the expectations of its customers and achieved this goal. Within this scope in the
new web site which reflects the corporate identity of Kayserigaz, the managers state that people
can reach the correct information about Kayserigaz in a shorter time. Kayserigaz WEB Site Design
Renewal Project initiated in 2013 is completed in only 3 months. Renewed design and content offers
more modern and customer friend structure. In the design of new website of Kayserigaz -a company
under the roof giant German energy company- the harmony of Kayserigaz and EWE’s corporate
structure has been essential.

KAYSERIGAZ
KAYSERİ DENİZ POSTASI

[ Ulusal Gazeteler ]

KAYSERİGAZ 2012 FAALİYET RAPORU YAYINDA
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KAYSERİGAZ 2012 FAALİYET RAPORU YAYINDA
(10.06.2013)
Sektörün öncü kuruluşlarından olan ve yenilikçi bakış açısıyla doğalgaz piyasasında lider şirketlerden biri haline gelen Kayserigaz, 2012 yılında gerçekleştirdiği projelerini ve başarılarını enerji
sektörü ile paylaştığı Faaliyet Raporunu her yıl olduğu gibi bu yıl da özgün ve inovatif bir tasarım ile
sektör temsilcilerinin beğenisine sundu. Bu faaliyet raporu için hiçbir ağaç kesilmemesi ve tamamen
geri dönüşüm kâğıtlarından üretilmesi de Kayserigaz’ın çevreci bakış açısını her çalışmasına yansıttığını gösterdi. Kayserigaz Kurumsal İletişim Departmanı tarafından “Değerinizi Biliyor, Sizlerle
Büyüyoruz” konsepti ile hazırlanan Kayserigaz 2012 Faaliyet Raporu; özgün tasarımı, akıcı anlatımı
ve içerisinde barındırdığı bilgiler çerçevesinde dikkat çeken yapısıyla sektörde büyük beğeni topladı.
KAYSERİGAZ 2012 ACTIVITY REPORT PUBLISHED
One of the leading institutions in the sector which become a pioneer company thanks to its innovative style, Kayserigaz presented its 2012 activity report which includes the projects and successes
realized in 2012 in an original and innovative design just like previous years. Activity report was
presented on completely recycled papers without cutting any tree, which proved that Kayserigaz
reflect its environmental friendly aspect to every job. Kayserigaz 2012 Activity Report prepared in
“We Appreciate You and Grow Together” concept by Kayserigaz Corporate Communication Department, get credit in the sector thanks to its unique design, fluent expressions and useful content.

KAYSERİGAZ, YETKİLİ BACA FİRMALARINA EĞİTİME DEVAM EDİYOR
(25.04.2013)
Sayfa 7 / 15

Kayseri’de doğalgazın bilinçli kullanımını arttırmak ve doğalgaz bacalarından oluşan ölümle dahi sonuçlanabilen üzücü olayların yaşanmasını engellemek amacıyla Kayserigaz; Yetkili İç Tesisat Firmaları, Yetkili
Baca Montaj Firmaları ve Yetkili Baca İmalatçı Firmalarının katıldığı Kayserigaz ev sahipliğinde gerçekleşen
bir eğitim organize etti. Kayserigaz, Kayseriliye baca temizliği başta olmak üzere güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin sürekli birinci ağızdan duyurular yayınlıyor ve Kayseriliyi bu önemli konularda bilinçlendirmek
adına broşür hazırlıyor, kitapçıklar dağıtıyor ve medyayla konuya ilişkin basın bültenleri paylaşıyor.
KAYSERİGAZ, INVITES CHIMNEY COMPANIES FOR TRAINING
In order to increase conscious usage of natural gas in Kayseri and prevent sad events arising in
relation with natural gas chimneys some of which leads death, Kayserigaz organized a training with
the participation of Authorized Interior Piping Companies, Authorized Chimney Mounting Companies and Authorized Chimney Manufacturing Companies. Kayserigaz always publishes announcements which explains the safe use of natural gas especially the importance of cleaning chimneys,
always prepares leaflets, distributes brochures and shares related bulletins in the media to create
awareness among the people of Kayseri on these important subjects.

KAYSERİGAZ, DOLGİ İLE 500 ÇOCUĞUN KAHKAHA SESİNE DAHA EV
SAHİPLİĞİ YAPTI
(22.05.2013)
Gerek çevre, gerek eğitim, gerekse kültürel alanlarda hayata geçirdiği projelerle sık sık adından söz ettiren Kayserigaz, 1.si Nisan ayında düzenlenen “Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu” adlı müzikli danslı oyunuyla yoğun istek
üzerine tekrar 13-17 Mayıs tarihleri arasında 500 çocuğun kahkaha sesine ev sahipliği yaptı. Kayserigaz, paydaşı
olduğu “Temiz Hava İstiyorum Projesi” kapsamında belirlenen ilkokullara Mayıs ayında da örnek bir davranışla
ev sahipliği yaptı. Tamamı proje kapsamındaki okulların öğrencilerinden oluşan ve çoğunluğu hayatında ilk defa
tiyatro izleyen çocuklar, Kayserigaz’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen “Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosunu”
Kayserigaz Konferans Salonunda izleme fırsatını yakaladı.
KAYSERİGAZ HOSTED THE LAUHGTER OF 500 CHILDREN THANKS TO DOLGI

132

Making a name for itself in terms of the projects realized in educational and cultural fields, Kayserigaz hosted
the laughter of 500 children in the musical “Kayserigaz Dolgi Kids Theatre” once again on 13th-17th May upon
profound desire the first of which was organized in April. Kayserigaz hosted the elementary schools determined
within the scope of “I Want Clean Air” project. The audience consisted only the children from the schools determined within the scope of the project, most of which experienced theatre for the first time in their life, enjoyed
“Kayserigaz Dolgi Children Theatre” held in Kayserigaz Conference Hall.
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KAYSERİGAZ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ
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KAYSERİGAZ ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ
(28.05.2013)
“Temiz Hava İstiyorum” projesi paydaşı olarak Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Fakültesi ile örnek işbirliği sergiledi. Proje kapsamında Çevre Kulübü öğrencileri, Kayserigaz’ın
sponsorluğunda ilkokullara giderek çocuklara çevre konulu eğitim verdi. Kayserigaz, duyarlı
öğrencilere takdim ettiği plaketlerle onları onurlandırdı. Kayserigaz, paydaşı olduğu “Temiz Hava
İstiyorum Projesi” kapsamında belirlenen ilkokullara Nisan ve Mayıs aylarında Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu çocukların yoğun ilgisiyle sergiledi. Proje bazında devam eden süreçte Erciyes Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Fakültesi Çevre Kulübü öğrencileri Kayserigaz sponsorluğunda proje bazında
belirlenen 13 okula gidip çevre konulu sunum yaptılar.
COOPERATION OF KAYSERİGAZ AND ERCİYES UNIVERSITY
A shareholder of “I Want Clean Air” project Kayserigaz exhibit an example cooperation with Erciyes
University Environment Engineering Faculty. Within the scope of the project student members
of Environment Club visited primary schools and provided training in environment issues under
the sponsorship of Kayserigaz. Kayserigaz honored sensitive students by awarding them plaque.
Kayserigaz also exhibited a Dolgi Kids Theatre in April and May within the scope of “I Want Clean
Air” project which deaw intense interest by the elementary schools. In the following phase of the
project the Environment Club Members of Erciyes University Facult of Environment Engineering
visited 13 schools determined and gave presentations regarding environment awareness.

KAYSERIGAZ
KAYSERİ HABER 38

KAYSERİGAZA ÖDÜL

KAYSERİGAZ’A ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖDÜL
(06.06.2013)
Sayfa 3 / 15
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayserigaz’a 10 yıldır çevreye ve insana verdiği önem adına gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden ötürü plaket takdim etti ve Kayserigaz’a çevreyi koruma
adına attığı duyarlı adımlarından dolayı teşekkür etti. Kayserigaz, 2013 yılının başından bu yana 10. yıl
etkinlikleri çerçevesinde “Dolgi Çocuk Tiyatrosu”nu organize ederek, “Temiz Hava İstiyorum Projesi”ne
paydaş olarak ve “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinliklerine sponsor olarak Kayseri iline katma değer
kazandırmaya devam ediyor. Kayseri ili için fedakâr çabalarından ötürü bu sefer de Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü.

07.06.2013
1000
45

KAYSERİGAZ RECEIVED AN AWARD FROM THE PROVINCIAL DIRECTORATE OF ENVIRONMENT AND URBAN PLANNING
Provincial Directorate of Environment and Urban Planning awarded a plaque to Kayserigaz due to the social responsibility projects is carried out in ten years in the name of environment
and humanity and thanked Kayserigaz for its sensitive attitudes towards environment protection. Kayserigaz keeps gaining added value for Kayseri Province as it carried out Dolgi Kids
Theatre in the beginning of 2013, sponsored “5th June International Environment Day” events held within the scope of “I Want Clean Air” project. This time Kayserigaz was awarded by
Provincial Directorate of Environment and Urban Planning thanks to its devoted efforts.
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KAYSERİGAZ BAHARA MERHABA DİYOR GELECEK KUŞAKLARA YEŞİL İLE BARIŞIK
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KAYSERİGAZ, “BAHARA MERHABA” DİYOR
(20.05.2013)
Gelecek kuşaklara yeşil ile barışık, mavi ile dost, temiz bir Kayseri’yi miras bırakmak
için çalışan Kayserigaz, güzel Kayserimizin daha temiz bir havaya sahip olması ve çevre
kirliliğinin gün geçtikçe azalması adına bilinçli vatandaşlar olarak doğalgaz kullanan
müşterilerine yani Kayserigaz aile üyelerine “Bahara Merhaba” kampanyası kapsamında
kadife çiçeği tohumlarıyla teşekkür etti. Çevremizdeki varlıklardan katî ihtiyaç kaynağımız
olan su, hava ve topraktaki kirlenmenin ileride büyük sorunlara neden olacağının ve çevre
kirliliği diye adlandırdığımız bu durumun kaçınılmaz tahribatlar yaratacağının da farkında
olunması gerektiğini vurguluyor.
KAYSERİGAZ, SAYS “HELLO TO SPRING”
Endeavoring to legate next generations a clean Kayseri in peace with green and friends with blue, Kayserigaz
thanked its conscious customers namely Kayserigaz family who consume natural gas in order to have a cleaner
air in Kayseri and diminish environmental pollution by presenting them marigold seeds within the scope of “Hello
to Spring” campaign. Kayserigaz emphasizes that pollution in water, air and soil which can be deemed as our
essential needs may cause significant problems in the future and we should be aware of that this occasion we
name as environmental pollution shall lead inevitable damages.

FAALiYET RAPORU

ANNUAL REPORT

2013

133

Sayfa 1 / 1

KAYSERIGAZ
KAYSERİ GÜNDEM

Yayın Sayfa No
Sayfa Adedi
Sayfa

[ Yerel Yayınlar ]

GAZBIR YÖNETİM KURULU HAŞKANI KAYSERİGAZDA
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GAZBİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAYSERİGAZ’DA
(29.11.2013)
Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar ASLAN Kayserigaz’ ı ziyaret etti.
Bağımsız bir şirket olan ve hiçbir kâr amacı gütmeden faaliyetlerini sürdüren Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği
(GAZBİR), 57 üyesinden biri olan Kayserigaz’ a ziyarette bulundu. Ziyareti geçekleştiren GAZBİR Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar ASLAN, Kayserigaz hakkındaki son gelişmeleri öğrendi.
PRESIDENT OF BOARD OF DIRECTORS OF GAZBİR IS IN KAYSERIGAZ
President of Board of Directors of Turkey Natural Gas Distributors’ Association (GAZBİR), Yaşar ASLAN visited
Kayserigaz. Turkey Natural Gas Distributors’ Association (GAZBİR) is an association which operates on non-profit
basis and visited one of its 57 members, Kayserigaz. President of Board of Directors of Turkey Natural Gas
Distributors’ Association (GAZBİR), Yaşar ASLAN received latest developments about Kayserigaz.
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KAYSERIGAZ
KAYSERİ ERCİYES
[ Yerel Yayınlar ]

KAYSERİGAZ KAZILARA KARŞI UYARIYOR

KAYSERİGAZ, KAZILARA KARŞI UYARIYOR
(02.05.2013)

Sayfa 2 / 15

Yayın Sayfa No
Sayfa Adedi
Sayfa

Yatırım çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi, güvenli ve
sürekli doğalgaz arzının sağlanması için altyapı kuruluşlarına her yıl eğitimler veren Kayserigaz,
bu eğitimlerin ardından altyapı çalışmaları yürütecek olan tüm kuruluş ve şahıslara Kayserigaz’dan “kazı izni” alma zorunluluğu kılıyor. Alman Enerji devi EWE çatısı altında yer alan
Kayserigaz, 100 milyon doları aşan yatırımları ile tam 5 yılda tamamladığı 2.000km’den fazla
boru hattı ile İstanbul, Ankara ve Bursa’dan sonra şebeke büyüklüğü açısından Türkiye’de 4.
sırada yer almayı başardı.
. KAYSERİGAZ WARNS AGAINST EXCAVATIONS
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Kayserigaz provides training for infrastructure institutions every year I order to carry out
infrastructure works smoothly and provide safe and continuous natural gas supply, and after
this training Kayserigaz obliges these companies and individuals who shall carry out an infrastructure work to receive “excavation permit”. Kayserigaz a member of giant German energy
company EWE, managed to be ranked as the fourth in Turkey after İstanbul, Ankara and Bursa
thanks to its investments over 100 billion dollars spent for completion of more than 2.000
kilometers pipe line in 5 years.

KAYSERİGAZ’A ALTIN VANA ÖDÜLÜ
(07.06.2013)

KAYSERIGAZ
KAYSERİ HAVADİS

[ Ulusal Gazeteler ]

KAYSERİGAZ ALTIN VANA ÖDÜLÜ ALDI

Kayseri’ye değer katan hizmetleri ve standardı hiç düşmeyen kalitesi ile sektöründe başarı hikâyeleri oluşturmaya devam
eden Kayserigaz, “Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülü”ne 2013 yılında da layık görüldü. Verimli ve yenilikçi ürünlerin
yanı sıra şirketlerin sosyal sorumluluk alanında yaptıkları faaliyetleri dikkate alınarak verilen Doğalgaz ve Elektrik Piyasaları
başarı ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Türkiye 4. Enerji Zirvesi kapsamında Gas & Power Gazetesi tarafından Trabzon’da
düzenlenen 2013 yılı Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödüllerinde Alman enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz,
yine “Altın Vana” ödülüne layık görüldü. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk bakış açısını “Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak”
vizyonuyla birleştirerek halktan aldığını halkın ihtiyaçları doğrultusunda halka geri veren Kayserigaz, 10 yıllık tarihi serüveninde
bir başarı öyküsüne daha imza attı.
GOLDEN VALVE AWARD FOR KAYSERİGAZ
Continuing to create success stories in its sector thanks to its value adding services and unfailing quality standards, Kayserigaz deserved to receive “Golden Valve, Natural Gas Market Success Award” in 2013. Natural Gas and Electric Market Success
Awards given in consideration of both efficient and innovative products and social responsibility projects found its owners.
2013 Golden Valve Natural Gas Market Success Awards Ceremony was held in Trabzon within the scope of Turkey 4th Energy
Summit, and Kayserigaz, a member of EWE giant German Energy Company deserved to receive “Golden Valve” award one
more time. Combining sustainable social responsibility manner with the vision of being the “Model Company of Energy Sector”
and giving what it received from the people back to them in accordance with their needs, Kayserigaz achieved another success
in its 10 years of adventure.
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KAYSERİGAZ KAYİF’DE GENÇLERLE BULUŞTU
(02.12.2013)
Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına (KAYİF) stant açan Kayserigaz, iş arayan gençlere umut oluyor. Kurumsal kimliğiyle sektörde öncü şirket olan Kayserigaz gerçekleştirdiği sosyal projelerle halkla olan bağını hiç koparmıyor.
Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’ nde gerçekleştirilen İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında iş arayanlarla bir araya
gelen Kayserigaz, bünyesinde çalışmak isteyen insanlara gerekli bilgilendirmelerde bulundu. 3 gün süren fuarda 200
kadar iş başvuru talep formu alımı yapan Kayserigaz, yaklaşık 400 kişinin de uğrak mekânı oldu.
KAYSERİGAZ MET YOUNG PEOPLE IN KAYİF
Kayserigaz opened a stand in Kayseri Human Resources and Employment Fair (KAYIF) and instils hope to young
people who seek job. As the leader company in the sector with its corporate identity Kayserigaz never breaks its
connection with people thanks to the social responsibility projects carries out. Kayserigaz met young people in
Human Resources and Employment Fair held in Kayseri Kadir Has Congress Center, provided required information
for the people who want to work in Kayserigaz. In the fair which lasted 3 days Kayserigaz received 200 job application forms and approximately 400 people visited the stand.
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KAYSERİGAZ SOSYAL MEDYADA
(15.08.2013)
KAYSERIGAZ
KAYSERİ ÜLKER

KAYSERİGAZ SOSYAL MEDYADA

[ Yerel Yayınlar ]

Kayserigaz, Bilgi Teknolojilerine yaptığı yatırımlara devam ediyor! Teknolojik gelişmeleri
yakından takip eden Kayserigaz, sosyal medyada da varlığını göstererek Kayseri halkına hizmet
vermeyi amaçlıyor. Kayseri Halkı, Facebook ve Twitter’dan Kayserigaz’ı takip ederek gelişmelereden anında haberdar olabiliyor, tüm yenilikleri yakından takip etme şansına sahip oluyorlar.
Böylece klasik müşteri hizmetleri, sosyal müşteri hizmetleri boyutuna ulaşıyor. Kayserigaz,
10 yıllık sektör tecrübesinin verdiği güvenle, abonelere en iyi hizmet arzını, en hızlı şekilde
sağlamaya devam ediyor.
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Kayserigaz keeps making investments in Information Technologies. Kayserigaz follows
technologic developments closely and aims to exist on social media to serve for the people
of Kayseri. The people of Kayseri can now follow Kayserigaz on Facebook and Twitter and
gets informed about the latest developments and follow all innovations closely. This way
conventional customer services reaches social customer services level. Kayserigaz keeps
providing the best service supply in the swiftest thanks to the confidence it established in 10
years of sector experience.
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KAYSERİGAZ ALMANYA BÜYÜKELÇİSİNİ AĞIRLADI
(30.09.2013)
KAYSERIGAZ
GAS POWER [ Dergiler ]

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ NDEN KAYSERİGAZA ZİYARET
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KAYSERİGAZ HOSTED GERMANY AMBASSADOR
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Eberhard POHL serving as Ankara Ambassador of Germany since 2011 visited Kayserigaz. Kayserigaz a member
of giant German Energy Company EWE keeps hosting visitors in these days it celebrates it 10th year. Eberhard
POHL, Germany Ambassador was hosted in Kayserigaz by EWE Turkey Holding CEO Frank Quante and Kayserigaz General Manager Hasan Yasir BORA. A presentation was made for the ambassador regarding EWE Turkey
and Kayserigaz. Besides, Ambasador POHL was also shown Kayserigaz SCADA Center and given information
thereto.
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2011 yılından bu yana Almanya’nın Ankara büyükelçisi olarak görev yapmakta olan Eberhard POHL Kayserigaz’ı
ziyaret etti. Alman Enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz, 10. Yılını kutladığı bu günlerde misafirlerini
ağırlamaya devam ediyor. EWE Turkey Holding CFO’su Frank Quante’nin ve Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
BORA’nın ev sahipliğinde Almanya Büyükelçisi Eberhard POHL Kayserigaz’da ağırlandı. Büyükelçiye EWE Türkiye
ve Kayserigaz hakkında sunum yapılıp bilgilendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca Kayserigaz SCADA Merkezi Büyükelçi
POHL’e gezdirilerek kendisine SCADA Merkezi hakkında bilgi verildi.

KAYSERİ, KAYSERİGAZDAN MEMNUN
(08.11.2013)

KAYSERIGAZ
KAYSERİ GÜNDEM
KAYSERİ,
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Kurulduğu Günden Bugüne Dek Başarılarına Durmadan Yenisini Ekleyen Kayserigaz, Sağlamış Olduğu
Yüksek Müşteri Memnuniyeti İle Her Daim Kullanıcılarının Takdirini Almayı Başarıyor. 10 yıllık gelişim
süreci içerisinde, Kayserili vatandaşları kaliteli hizmet anlayışı ile tanıştıran Kayserigaz, gerçekleştirdiği
sayısız proje ve kampanyalarla abonelerinin yüzlerindeki mutluluğu eksik etmiyor. Bağımsız denetim
firmaları tarafından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde, Kayserigaz’ın müşteri memnuniyeti odaklı servis anlayışı bir kez daha vurgulanmış ve bu durumun neticesinde Kayserigaz daha iyi
bir hizmet için, bünyesine ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerini de entegre etmiştir. Bu
sayede kullanıcılarının beklentilerini üstün bir gayretle karşılamaya çalışan Kayserigaz onların kendisine
karşı olan sadakatlerini de güçlendirmektedir.
KAYSERİ IS SATISFIED WITH KAYSERIGAZ
Continuously adding new success stories since the day it was founded Kayserigaz manages to be
appreciated by its customers thanks to high customer satisfaction rate. Kayserigaz introduced the
people of Kayseri to high quality service approach in the past 10 years of development, keeps putting
a smile on the faces of its subscribers by countless projects and campaigns it organizes. As a result
of inspections and assessments carried out by independent audition companies customer satisfaction
oriented service approach of Kayserigaz is once again emphasized and for a better service Kayserigaz
integrated ISO 10002 Customer Satisfaction Management System. By this means Kayserigaz tries to
meet the expectations of its customers and strengthens their loyalty in Kayserigaz.

KAYSERIGAZ
KAYSERİ HAVADİS

[ Yerel Yayınlar ]

KAYSERİGAZ ABONELERİNE TABLET BİLGİSAYAR VERİYOR
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KAYSERİGAZ ABONELERİNE TABLET BİLGİSAYAR DAĞITIYOR
(24.07.2013)
Kayserigaz, Tesisat Dönüşüm kampanyasına dahil olan abonelerine tablet bilgisayarlarını teslim etmeye başladı. Kayserigaz, Haziran ayının ilk haftasında başlatmış olduğu “Tesisat Dönüşümünüz Sizden;
Tablet Bilgisayarınız Bizden” kampanyası ile doğalgaz kullanmak isteyen Kayseri halkının doğalgaza
geçişini kolaylaştırırken; ileri teknolojiyi kullanmanın ayrıcalığını, kampanyaya katılan abonelerine
çekilişsiz, kurasız verdiği tablet bilgisaylarla yaşattı. Tablet bilgisayarları almaya hak kazanan ilk beş
aboneye tablet bilgisayarları, Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ nde teslim etti.
Sayfa 27 / 53

KAYSERİGAZ GIVES AWAY TABLET COMPUTER TO ITS SUBSCRIBERS (24.07.2013)
Kayserigaz started delivering tablet computers who subscribed for installment conversion campaign.
Kayserigaz paves the way for the people of Kayseri who wants to consume natural gas with a campaign
initiated in the first week of June “You Convert Your Installment, We Present You Tablet Computer”;
and bestowed the favor of using cutting edge technology to subscribers by giving away free tablet
computer without drawing lots. The first five subscribers who earned tablet computer were awarded
their computers in Kayserigaz Customer Services Directorate.
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KAYSERİGAZ 10. YIL KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR!
(28.09.2013)

KAYSERIGAZ
GAS POWER [ Dergiler ]

KAYSERİGAZ IN 10. YIL KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR
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Kayserigaz 10. Yıl kutlamaları çerçevesinde “Kayserigaz 10. Yıl Anıtı” ve “Kayserigaz Doğalgaz ve
Enerji Eğitim Evi” açılışları gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
BORA’nın yaptığı 10. Yıl Kutlamaları, Kayserigaz’ın Alman hissedarı EWE AG Yönetim Kurulu üyesi
Matthias Brückmann, Büyükşehir Belediye Başkan Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yapmış olduğu konuşmalarla devam etti. 10. Yıl coşkusunun hakim
olduğu konuşmalarda işbirliği ve ekonomik başarılar ön plandaydı. EWE AG Yönetim Kurulu üyesi
Matthias Brückmann; Kayserigaz’ın 10 Yıllık süre içinde 366.000 aboneye ulaşılmasının, yeraltına
226 km çelik hat, 2.000km polietilen hat döşendiğini ve sadece 2013 yılında 30.000 yeni aboneye
ulaşılmasının çok büyük bir başarı olduğunu belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner YILDIZ
tarafından açılışı yapılan Develi Doğalgaz Kaynak Töreni ile Kayserigaz SCADA Merkezi Açılış Törenleri
ile şirketin sürekli yenileme ve sürekli dinamizm içinde olduğunu sözlerine ekledi. Bay Brückmann,
EWE Turkey Holding’in, 2007 ve 2008 yıllarında Kayserigaz ve Bursagaz hisselerinin çoğunluğunu
elde ettiklerini, 2013 yılına gelindiğinde Türkiye’deki özel sektör gaz tedarikçileri içinde %20’lik hisseye
sahip olduklarını, son derece tehlikeli ve özen gösteren bu işi 80 yıllık tecrübe ile en yüksek kalitede
sağladıklarını dile getirdi. Tüm bu özellikleri ile Kayserigaz’ın doğalgaz dağıtım sektöründe rol model
olduğunu grurla anlattı. Türkiye’nin 2023 yılında ulusal ekonomik büyüklüğü bakımından dünyanın en
büyük 10’uncu ekonomisi olması için gayret ettiklerini ve bu hedefe ulaşmak için Türkiye’de ki grup
şirketlerine yürekten destek olduklarını dile getirdi.
Kayserigaz’ın %10 hissesine sahip olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uyumlu çalışmaları ve desteğinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm yatırımcılara ve Kayserigaz yönetimine,
çalışanlarına teşekkürlerini dile getirdi.
Kayserigaz’ın 10 yıllık sürecini anlatan Kayserigaz 10. Yıl Anıtı Kayserigaz Yönetim Kurulu Başkanı
Williem Schoeber, EWE AG Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Brückmann, Kayseri Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile birlikte açıldı. Kayserigaz 10. Yıl Heykeli; duruşuyla şirketin sağlam duruşunu, kararlı ve dengeli yönetim
politikalarını ifade ederken, merdiven basamakları şirketin kısa zamandaki hızlı yükselişini, sürekli
ileriye doğru adım atıldığını simgelemektedir. Eser, birçok imgeyi barındırması bakımından girişimciliği
ön plana çıkarırken, yönetim ve çalışanların zaman içindeki uyumu ve başarısını sembolize etmektedir.
Kayserigaz 10. Yıl kutlamaları kapsamında açılışlardan bir diğeri de “Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evi”
idi. Türk standartlarına göre tasarlananan bu evde günboyunca yetkili arkadaşlar tarafından doğalgaz
kullanacak olan yeni abonelere danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Doğalgaz Eğitim Evi’nde kombi ve
radyatörleri, güneş enerjisinden elektrik üretim ünitesi, doğalgazlı şömine, doğalgazlı ocak, klima, fırın
gibi doğalgaz, elektrik ve güneş enerjisi ile çalışan cihazlar bulunmaktadır.
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Kayserigaz 10. Yıl Heykel Açılışı ve Doğalgaz Eğitim Evi Merkezi Açılış Töreni, Kayserigaz bahçesinde
tüm misafirler ve basın mensuplarına verilen kokteyl ile devam etti.

Within the scope of Kayserigaz 10th Year Celebrations
“Kayserigaz 10th Year Monument” and “Kayserigaz
Natural Gas and Energy Education House” was opened.
The opening speech of ceremony was made by Kayserigaz
General Manager Hasan Yasir BORA and the celebrations
continued with the speeches of Matthias Brückmann,
EWE AG Member of Board of Directors, Mustafa Yalçın,
General Secretary of Metropolitan Municipality Mayor
and Memduh Büyükkılıç, the mayor of Melikgazi. The
speeches mainly reflected the enthusiasm of 10th year
and cooperation and economic success remained in. Matthias Brückmann, Member of Board of Directors of EWE
AG stated that it is a great achievement that Kayserigaz
managed to reach 366.000 subscribers, installed 226
kilometers of steel line, 2.000 kilometers of polyethylene
line underground in ten years and reached 30.000 new
subscribers only in 2013. He added that the company is
in continuous innovation and dynamism as can be seen
with the opening of Develi Natural Gas Source carried
out by Taner YILDIZ, the minister of Energy and Natural
Sources and the opening of SCADA Center. Mr. Brückmann
stated that in 2007 and 2008 they acquired the majority
of Kayserigaz and Bursagaz and in 2013 they had 20 %
share among the private natural gas providers, which is

quite risky and painstaking but handled at high quality
thanks to 80 years of experience. He proudly stated that
Kayserigaz is a role model in natural gas distribution sector for foregoing reasons. He stated that they endeavor
to make Turkey the 10th biggest economy in terms of
national economic scale and in order to reach this goal
they sincerely support their group companies in Turkey.
He thanked Kayseri Metropolitan Municpality which owns
10 % of Kayserigaz shares for its coherent works and support together with all investors, Kayserigaz management
and employees.
Kayserigaz 10th Year Monument was which depicts the
10 year of Kayserigaz was opened by Wiliam Schoeber,
the President of Kayserigaz Board of Directors, Matthias
Brückmann, the member of Board of Directrors of EWE
AG, Mayor of Kayseri Melikgazi Memduh Büyükkılış and
General Secretary of Kayseri Metropolitan Municipality,
Mustafa Yalçın.

and features entrepreneurship and also symbolizes the
coherence and success of management and empoloyees
in a short period of time.
Another openning carried out within the scope of Kayserigaz 10th year celebrations was “Kayserigaz Natural Gas
Education House”. In this house designed in accordance
with Turkish Standards authorized staff will serve as consultants for those who desire to use natural has. Natural
Gas Education House ocntaions central boiler and electric
heater, sunlight-to-electric generator unit, fireplace and
oven working with natural gas, air conditioner, furnace
and similar devices which work with natural has, electric
and solar power.
Kayserigaz 10th Year Statue and Natural Gas Education
House Center Opening ceremonies continued with a
cocktail held for all visitors and press members.

Kayserigaz 10th year Statue; expresses the solid attitude
and determined and balanced policies of the Company
with its stance; and the stairs symbolizes the swfit raise
of the compan in a short time and its continues steps
towards forward. The product contains various images
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KAYSERİGAZ 10th YEAR CELEBRATIONS CONTINUES!

KAYSERIGAZ
ZAMAN KAYSERİ
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DEVELİ DE DOĞALGAZ İÇİN İLK KAYNAK YAPILDI
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27.09.2013
26000
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KAYSERİGAZ’IN YENİ LİSANS ALANI: DEVELİ
(23.09.2013)
Kayserigaz “Develi İlçesi Temel Atma Töreni”ni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve ilçe belediye başkanlarıyla
birçok misafirin katılımıyla gerçekleştirdi. Kayserigaz doğalgaz dağıtım hizmetine hız kesmeden devam ediyor; Kayseri’nin
Büyükşehir mücavir alanından sonra şimdide Develi’ye doğalgaz götürüyor. Kayserigaz’ın yeni lisans alanı olan Develi
ilçesi yatırımı Develi Temel Atma Töreni ile başlıyor. Kayserigaz, doğalgaz altyapı çalışmaları 2014 yılının son çeyreğinde
gaz kullanımına hazır olacak şekilde planlıyor. Doğalgaz bağlantı hattı Kayseri Esenyurt Mahallesinden alınarak Erciyes
Dağı aşılıp Develi ilçesine götürülecektir. Bu proje ile birlikte “Erciyes Master Planı” nın doğalgaz ayağı gerçekleştirilmiş
olacaktır.
NEW License Area of Kayserigaz: DEVELİ
Kayserigaz “Develi District Groundbreakig Ceremony” was held with the participation of Taner Yıldız, the Minister of
Energy and Natural Sources, Yaşar Karayel, deputy of Kayseri, Orhan Düzgün, Governor of Kayseri, Mehmet Özhaseki, the
Mayor of Kayseri, district governors and several visitors. Kayserigaz keeps natural gas distribution service without pause;
after Kayseri Metropolitan adjacent area now Develi receives natural has service. New license area of Kayserigaz, Develi
district investment starts with Develi Groundbreaking Ceremony. Kayserigaz plans to get the natural gas infrastructure
works completed by the last quarter of 2014. Natural gas connection line was taken from Kayseri Esenyurt Quarters over
Erciyes Mountain and taken to Develi district. Thanks to this project natural gas leg of “Erciyes Master Plan” shall be
realized.
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KAYSERİGAZ UYARIYOR
(21.10.2013)

KAYSERIGAZ
KAYSERİ DENİZ POSTASI
KAYSERİGAZ UYARDI

[ Yerel Yayınlar ]
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Sayılı Günlerin Kaldığı Soğuk Kış Günlerine, Kayserigaz Bütün Doğalgaz Kullanıcılarına Kombi ve Baca
Temizliği Uyarısında Bulundu. Değişen mevsimler sonbaharın son sıcak günlerini de yavaş yavaş arka
planda bırakıyor. Birçok insan, kombisinin ayarını yükseltmiş, sobasını kurmuş, etkisini yavaş yavaş gösteren soğuklarla mücadele halinde. Mücadelenin kazanılması da, mücadele öncesi yapılan hazırlıklarla
doğru orantı gösteriyor. Peki, bu mücadeleyi kazanmak için ne gibi hazırlıklar yapmalıyız? Kayserigaz,
tam da bu noktada müşterilerine hayati önem taşıyan uyarılarda bulunuyor. Baca ve kombi temizliğinin
önemine dikkat çeken Kayserigaz, bu gibi küçük ama gerekli olan işlemlerin başta insan hayatı olmak
üzere, yakıt verimliliğinden ekonomiye kadar birçok avantajlara sahip olduğunu vurguluyor.
KAYSERİGAZ WARNS
There are limited days left to cold winter days and Kayserigaz warned all its subscribers for Central Heating and Chimney cleaning. Changing climate is leaving the got days of autumn. Many people increased the
central heating level, founded their stoves and challenging the cold which slowly takes effect. Winning
this challenge depends on the measures taken beforehand. But what preparations should we make in
order to win this challenge? On this very point Kayserigaz makes vital warnings. Kayserigaz draws attention to the importance of chimney
and central heating cleaning andYayın
states
small but necessary
KAYSERIGAZ
Sayfa Nothat such
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KAYSERİ E HABER [ Yerel Yayınlar ]
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works provides you with several advantages such as human life in the
fuel efficiency and
economy.
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KAYSERİGAZ YENİLİKLERE DOYMUYOR

22.10.2013
1300
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KAYSERİGAZ YENİLİKLERE DOYMUYOR
(21.10.2013)
Kurmuş Olduğu Scada Merkezi ve Doğalgaz Eğitim Evinin Ardından, Kayserigaz bu kez de Abonelerini Son
Teknoloji Ürünü Olan Akıllı Vezneler ile Tanıştırıyor. Alman enerji devi EWE A.G çatısı altında faaliyetlerini hız
kesmeden sürdüren ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı kendisine prensip edinmiş olan Kayserigaz,
müşterilerinin diledikleri zaman, sıra beklemeden, istedikleri şekilde faturalarını ödeyebilmeleri için Akıllı
Vezne projesinde geçtiğimiz dönem KASKİ ile masaya oturdu. Atılan imzaların ardından, kampüs girişinde
olmak üzere, şehrin 11 ayrı bölgesine yerleştirilmiş olan Akıllı Veznelerden aboneler fatura tahsilatlarını
sağlayabilmektedirler. Akıllı Veznelerden aynı anda su, elektrik ve doğalgaz faturaları ödenebilecektir.
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KAYSERİGAZ CAN’T GET ENOUGH OF INNOVATIONS (21.10.2013)
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After Scada Center and Natural Gas Education House it established, Kayserigaz this time introduces cutting
edge smart cash desks. Kayserigaz –a member of giant German energy company- which adopted operating
on a customer satisfaction oriented basis keeps its activities without a pause, came to the table with KASKI
in order to offer smart cash desks through which customers shall be able to pay their bills any time they
wish out of turn. After the agreements Smart Cash Desks located in 11 different location of city are serving
to collect subscribers’ bills. Smart Cash Desks are able to receive water, electric and natural gas bills.
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Yeşil ile Mavi’nin Barışık

Olduğu 10 Yıl

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde doğaya olan aşkımızı
hep üst seviyede tuttuk. Kömür dumanına boğulmuş kenti
temiz gökyüzü ve doğa ile buluşturduk. Devam edilebilir hizmet
için kaliteli bir hava ve doğa gerektiğini biliyor, bu doğrultuda
çalışıyoruz.

A 10 Year in Which

Green and Blue are at Peace
with each other

We have kept our love to nature at highest level in all our
activities we realized. We have brought the city that filled
with coal smoke together with clean sky and nature.
We know the necessity of quality air and nature for the
constant service, and we work in the way of this direction.

2013
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MÜKEMMELLİĞİN VE BİRLİKTELİĞİN
BAŞARILARLA TAÇLANDIRILDIĞI 10 YIL
A 10 YEAR CROWNED EXCELLENCE AND
TOGETHERNESS BY SUCCESSES

baskı •

www.dogus.web.tr

Turkey Holding Kuruluşudur

www.kayserigaz.com.tr
www.facebook.com/kayserigaz
www.twitter.com/kayserigaz
www.dolgi.com.tr

