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Türkiye’deki İlk Doğalgaz Dağıtım İhalesi (Kayseri)
Kayseri İli Doğalgaz Dağıtım Lisansı Alınması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
şehir dağıtım ihalelerinin ilki olan Kayseri
şehrinin doğalgaz dağıtım ihalesini,
19.06.2003’te gerçekleşmiştir. HSV Kayseri
Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
( EPDK ) 30 yıl geçerli dağıtım lisansını
02.10.2003 tarihinde almıştır.

The First Natural Gas Distribution Tender (Kayseri)
Kayseri Natural Gas Distribution License Was Acquired
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) put out natural gas
delivery tender of Kayseri Province, which was the first of the Province
natural gas delivery tenders, on 19.06.2003. HSV Kayseri Natural Gas
Delivery Marketing and Commerce INC. got the delivery licence that is
valid for 30 years, from Energy Market Regulatory Authority (EMRA)
on 02.10.2003.
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“Altın Kaynak” Doğalgaz Altyapı
Yatırımlarına Başlanması
Konutta İlk Doğalgazın Kullanılması
“ Altın Kaynak”ile doğalgaz enerjisinin altyapı
yatırımlarına başlanmıştır. Aynı yıl içerisinde
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Konutta ilk
Doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır.

“Altın Kaynak” Natural Gas Infrastructure Investments Started
The First House Met With Natural Gas
Infrastructure investments of Natural gas energy with is ‘Gold
Source’ started. As a result of studies conducted in the same year,
the natural gas began to be used in the houses fort he first time.
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Şirketin Çalık Grubuna Devri
Şirket İsminin Kayserigaz Olarak Değiştirilmesi
Kayserigaz Yerleşkesine Taşınılması
İlk Kampanyanın Yapılması (Tanışma Kampanyası)

Çalık grubu, enerji sektöründeki büyüme stratejisi
doğrultusunda, Kayseri’ nin doğalgaz dağıtım ve işletimini
yapan HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Şirketini de 16.04.2007
tarihinde devralmıştır. Şirketin adı Kayserigaz Kayseri
Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak
değiştirilmiştir. Kayserigaz yerleşkesine taşınmış ve Kayseri’de
ilk olarak tanışma kampanyasını yapmıştır.

The Company Was Acquired By Calik Group

The Name Of The Company Was Changed to Kayserigaz
Kayserigaz Moved To Its Campus
First Campaign

10

Çalık Energy which was established in 1998 and which
shows activities in energy field of Çalık Group shows
activities at home and abroad in petrol , natural gas,
electricity and telecommunication fields. Çalık Group
took over HSV Kayseri Natural Gas Delivery Company on
16.04.2007 in accordance with its developing strategy in
energy industry. Name of the company has been changed
as KASERİGAZ KAYSERI NATURAL GAS DELIVERY
MARKETING AND COMMERCE INC.
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% 39,9 Hissenin Ewe Enerji A.G. Devri
Sap I-SU Kullanımına Başlanması
200.000 Abone Sayısına Ulaşılması
%80 Hissenin Ewe AG’ye Geçmesi
5 Yıllık Sürenin Tamamlanması

Alman enerji şirketi EWE, Kayserigaz’ın yüzde 39,9 hissesini
satın alarak şirketimize ortak olmuştur. Sap I-SU kullanmaya
başlanmıştır. Kayseri’de 5 yıllık sürenin ardından 200.000
aboneye ulaşılmıştır. EWE AG’ ye Çalık Enerji’nin
Kayserigaz’daki hisse devri ile birlikte şirketteki hisse dağılımı,
%80 EWE AG Enerji, %10 Çalık Enerji ve %10 da Kayseri
Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleşmiştir.

39.9 % Of The Shares Were Transferred To Ewe Energy A.G.
Sap I-SU System Was Commissioned
The Number Of Subscribers Reached To 200.000
The Management Was Transferred To Ewe
5 Year Period Completed

German Energy company EWE which operates in electricity,
telecommunication and natural gas industry in the international
area became a shareholder of the company by buying 39% stake of
Kayserigaz on 16.05.2008. After that Sap I-Su programs started to be
used. After 5 years 200.000 subscribers were reached in Kayseri. After
Çalık Energy transferred its stakes of Kayserigaz to EWE AG, the
distribution of company share became 80% EWE AG Energy, 10%
Çalık Energy and 10% Kayseri Metropolitan Municipality.
11
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Kayserigaz Maskotu “Dolgi” Doğuyor
Sap CRM Kullanımına Başlanılması
Kayserigaz Adı Tescillendi
Kayserigaz’ın maskotu Dolgi’nin
doğumu gerçekleşmiş ve reklamlarda
kullanılmaya başlanmıştır. Sap CRM
sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Kayserigaz ismi kalitesi tescillenmiştir.

The Character of “Dolgi” And the Story Book Was Introduced

The Sap CRM System Was Commissioned
Trade Mark “Kayseri’gaz” Is Registered
Dolgi, the mascot of Kayserigaz, started to take place and
be used in the advertisements. Sap CRM system started
to be used. The quality of the name ‘Kayserigaz’ was
registered.
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“0 Faiz 15 Ay Taksit” Kampanyası Başladı.
İş Zekası Projesi Uygulanmaya Başlandı
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi Alındı
“0 Faizle 15 Ay Taksit” kampanyası başlatılmış
bu sayede Kayseri’de doğlagaz kullanımı
yaygınlaşmaya devam etmiştir. İş zekası projesi
uygulanmaya başlamıştır. Kalite belgelerine
bir yenisi daha eklenmiş ISO 27001 Bilgi
Güvenliği belgesi alınmıştır

“0 Interest 15 Months Installments” Campaign Started
Business Intelligence Project Applied
ISO 27001 Information Security Certificate Received
15 months installment plan campaign started with 0
interest; thus the use of natural gas in Kayseri continued
to spread. Qlick View Project started to be carried out. ISO
27001 Information Security Certificate was added to the
other quality certificates.
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Ev Kampanyası Başladı.
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Belgesi Alındı
8 Yıllık İhale Şartnamesi Tamamlandı
300.000 Abone Sayısına Ulaşılması

Ev kampanyası başlamış ve doğlagaz abonesi olanlar
arasından yapılan seçimle bir kişi ev sahibi yapılmıştır.
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Belgesi
alınmıştır. Günden güne devam eden abone artışıyla
300.000 aboneye ulaşılmıştır. 8 Yıllık ihale şartnamesi
tamamlanmıştır.

House Campaign Started
ISO 10002 Customer Complaints Management Certificate Was Obtained
8-Year Tender Period Was Completed.
The Company Reached 300.000 Subscribers.

“House Campaign” started and one person among the
natural gas subscribers got a house. ISO 10002 Customer
Complaint Management Certificate was added to the
others. With the increase of the numbers of subscribers
which are ongoing day by day became 30.000. 8-year
tender specifications were completed.
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Gas & Power Türkiye Enerji Zirvesi
Kayseri’de Gerçekleştirildi.
Ptt’lerden Doğalgaz Faturası Tahsil Edilmeye Başlandı
Epdk Tarafından Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Satış
Tarifesi Belirlendi
Gas & Power Türkiye Enerji Zirvesi’nin 3’üncüsü bu yıl
11 – 13 Ekim 2012 tarihleri arasında Kayseri Dünya
Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kayserigaz, bir
yeniliğe daha imza atarak tüm PTT şubelerinden
doğalgaz faturası hizmet bedeli alınmadan tahsil
edilmeye başladı. 2012 yılında EPDK tarafından
doğal gaz dağıtım şirketleri perakende satış tarifesi
belirlendi.

Gas&Power Energy Summit Was Held In Kayseri
Natural Gas Bills Started To Be Charged In Post Offices In All
Over Turkey.
Retail Tariff Of Natural Gas Distribution Companies Was
Determined By Emra.
The 3rd Energy Summit was held in World Trade Center
between 11-13 October. Kayserigaz has once more demonstrated
why it is a leading company in the energy sector. And it has
signed an agreement with PTT that allows customers to pay
their natural gas bill without being charged a service fee. In
2012 retail tariff of natural gas distribution companies was
determined by EMRA.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI
MESSAGE FROM CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

Dr. Willem SCHOEBER
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sayın Bayanlar ve Baylar,
Sayın Müşteriler ve Sayın Meslektaşlar,
Kayserigaz ailesinin bir üyesi olarak, önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da Kayserigaz vizyon, misyon ve değerlerine uygun olarak stratejik
büyüme ve satış hedeflerinden mutlu olduğumu
memnuniyetle belirtmek istiyorum.
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, 2012 yılında yine müşterilerimizi memnun etmek için birçok başarılı proje
gerçekleştirdik ve önümüzdeki yeni yılda da yine
stratejik hedeflere doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Kayserigaz, 2012 yılında olduğu gibi 2013
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.
Saygılarımla,

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Customers and Dear Colleagues,
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 2012 as it
was in the previous years.
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 globalised 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 2012, 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 2013 as it was in 2012.
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,
Willem SCHOEBER
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board of Directors
17
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
MEMBERS OF BOARD

Willem SCHOEBER

Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman of
Board of Directors

Dr. Willem Schoeber 2010 Ağustos
ayından beri EWE AG Yönetim Kurulu
Üyesidir.
Kendisi, öncelikle geleneksel enerji üretimi alanı olmak üzere, SWB ile işbirliğinden ve Polonya ile Türkiye’deki holding faaliyetlerinden sorumludur. Dr.
Schoeber 2007 yılından beri swb AG
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
yürütmektedir.
Dr. Schoeber swb’ye geçmeden önce,
başta Shell’in birçok uluslararası lokasyonunda yönetici pozisyonunda olmak üzere, yaklaşık 30 yıl boyunca enerji
sektöründe çalıştı.
1948 yılında Hollanda’da doğan Dr. Schoeber proses mühendisliği alanında
doktora sahibidir.
Dr. Willem Schoeber has been on the Board of Management of EWE AG since
August 2010. He is responsible for the Group’s activities in Poland and Turkey,
and for the cooperation with swb, notably concerning conventional power
generation. Dr. Schoeber has nearly 30 years of experience in the energy business. Amongst other things he worked in various management positions on
several international sites of Shell. He was born in 1948 in the Netherlands
and has a PhD in Process Engineering.
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Frank QUANTE

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Chief
Executive Offıcer Of Ewe AG

Ewe Turkey Holding A.Ş’de CFO pozisyonunda ve EWE AG’de Uluslararası Ticaret Bölümü Direktörü olarak görev almaktadır.
Quante, Göttingen Üniversitesinde Hukuk ve Ulusal Ekonomi okumuştur. Prof.
Dr. Uwe Diederichsen’in yanında Hukuk
alanında doktora eğitimi almıştır. 2003
tarihinde Yeminli mali Müşavirlik sınavını geçtikten sonra EWE AG şirketinin
hukuk bölümünde çalışmıştır. 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 CFO’su olarak görev yapmaktadır.
Frank Quante works as CFO in EWE Turkey A.S. and the Director of International Trade Department in EWE AG.
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 law department of EWE AG. Quante kept working as CFO 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 CFO of EWE Turkey Holding A.S. since April 2012.
19
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Heiko Gerold FASTJE

Yönetim Kurulu Üyesi - Member Of Board Of Directors

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.
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. .

Hasan Erbil DOYURAN
Yönetim Kurulu Üyesi - Member Of Board Of Directors

Mart 2010’da EWE Enerji CEO – Genel Müdürlük görevine atanan Hasan Erbil Doyuran, aynı zamanda 2010
Mayıs ayından itibaren, şirketin Türkiye’de bulunan üç
iştiraki olan Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş. ve EWE Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi İşletme
Fakültesi’nden mezun olan Doyuran, Pricewaterhousecoopers’da Denetim Müdürlüğü yapmış, İktisat Grubu ve
Çalık Holding Medya, Finans ve Enerji şirketlerinde çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmıştır. EWE Enerji’deki
görevinden önce Hasan Erbil Doyuran, iki yıl boyunca
Bursagaz Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 1965
yılında Bursa’da doğan Doyuran, evli ve iki çocuk babasıdır.
Hasan Erbil Doyuran has been serving as CEO – Chief
Executive Officer of EWE Enerji A.Ş. and as member of the
Board of Directors at all of its three affiliated companies in Turkey: Bursagaz A.Ş.,
Kayserigaz A.Ş., EWE Doğal Gaz San. ve Tic. A.Ş. since May 2010. Doyuran, graduated from
the Marmara University Business Administration Faculty, performed in Pricewaterhousecoopers as Audit Manager and as an executive in finance and media companies of İktisat
Group, and energy companies of Çalık Holding. Lastly he had assumed the General Manager
position in Bursagaz for 2 years. Doyuran was born in Bursa in 1965. He is married and has
two children.
20
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Osman Saim DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi - Member Of Board Of Directors

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doçent ünvanı
alan Dinç, General Electric ve TPAO gibi ulusal ve
uluslararası firmalarda yöneticilik görevi yaptıktan sonra 2007 yılında 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.
Osman Saim Dinç, who obtained a professor degree
from Istanbul Technical University, was assigned
to the Çalık Energy, a company of 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.

Kemalettin Cengiz TEKİNSOY
Yönetim Kurulu Üyesi - Member Of Board Of Directors

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.
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.
21
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GENEL MÜDÜR MESAJI
MESSAGE FROM GENERAL MANAGER

Hasan Yasir BORA
Genel Müdür
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Değerli Kayserili Hemşerilerimiz;
Enerji sektörünün sürekli dinamizm ve inovatif
bakış açısı gerektiren bir alan olduğunun bilinciyle hareket ettiğimiz bir yılı daha geride bıraktık ve Kayserigaz ailesi olarak 2013 yılına yepyeni projeler, hedefler ve umutlarla girdik. Geride
bıraktığımız 2012 yılı, şirketimiz için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak
Kayserigaz tarihsel serüveninde yerini aldı. 2013
yılına ise; 10. yılımızı tamamlayacağımız bir yıl
olmasının heyecanı ve 10 yıllık başarıların farkındalığıyla giriyoruz. “Enerji sektörünün model
şirketi olmak” vizyonuyla 10 yıl önce yola çıkan
Kayserigaz’da, temel değerlerimizi koruyarak;
teknik ve idari tüm süreçlerimizi dünden bugüne geliştirerek, yenileyerek getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bu bağlamda geçtiğimiz
bir yıl içerisinde istikrarlı bir şekilde hedeflerine odaklanan ve vizyonuna uygun faaliyetlerle
dikkat çeken Kayserigaz ailesi olarak yine model
alınan ve ilk’lere imza attığımız çalışmalarımızdan söz etmek istiyorum.
2012 yılı başarı tablosunda istikrarlı büyümeye
önem veren, sektörde istihdam yaratan ve sosyal
paydaşlarına değer katan bir Kayserigaz görmekteyiz. Bunun öncelikli etkisi olarak 10. yılımıza
girdiğimiz bugünlerde sadece yerelde değil ulusal sektörde de Türkiye’nin en modern donanıma sahip doğalgaz dağıtım şebekelerinden birini Kayseri’ye kazandırmış olan şirketimiz, ülke
ekonomisine de çok ciddi katma değer sağlamayı

Dear fellow citizens of Kayseri;
We passed another year which we acted with
the awareness that the energy sector is an area,
which requires continuous dynamism and innovative perspective. And as Kayserigaz family, we
entered 2013 with new projects, goals and hopes.
The year 2012 that we passed took its place in
the historical adventure of Kayserigaz as a year
when extremely important developments happened for our company. And we enter the year
2013 with the excitement that it is the 10th anniversary of our company, and the awareness of
the achievements of 10 years. In Kayserigaz setting off on a journey with the vision of “Being
a model company in the energy sector” 10 years
ago, we feel right proud of bringing all our technical and administrative processes improved and
renewed from yesterday to today. In this context, as Kayserigaz family steadily focusing on
its goals and attaching attention with its activities in accordance with its vision, I want to talk
about our works, which are taken as models and
by which we break grounds .
We see a Kayserigaz emphasizing on steady growth,
creating employment in the sector, and adding
value to its stakeholders in the success table of
2012. With the primary effect of this, our company provided one of the gas distribution networks
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başarmıştır. Kayseri’nin bugün geldiği noktada
yıllık 500 milyon m3’ün üzerinde bir gaz hacmine ulaşması, Kayseri sanayisinin geleceğinin
de büyük bir umut vaat ettiğini göstermektedir.
Kayserigaz olarak müşterilerimize güvenli ve sorunsuz gaz arzının yanı sıra talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pek çok katma değerli
hizmet sunmaktayız.
Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile yatırım yükümlülüğümüzü ilk beş yıl içerisinde %98 oranında tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2012 yılı itibariyle 7 km çelik hat, 53 km
polietilen hat, 18 km servis hat yapımı ve 936
adet servis kutusu montajı ve toplamda 2100 km
uzunluğundaki boru hattımız ile Türkiye’nin en
büyük doğalgaz dağıtım şebekelerinden birini, en
son teknolojiyle donanımlı ekip ve ekipmanlarla,
7 gün 24 saat kesintisiz olarak kontrol ve denetim
altında tutarak yönetmekteyiz.
Tamamladığımız bu yatırımlar sonucunda da
2012 yılında 28.155 BBS yeni abone 36.553 BBS
yeni gaz kullanıcıyı dâhil ederek 341.147 BBS
abone 321.620 BBS gaz kullanıcıya ulaşarak sek-

with most modern equipment of Turkey not only
in local but also in national sector today, when
we enter our 10th anniversary, and added value to the national economy very seriously. That
Kayseri has reached a volume of natural gas over
500 million m3 in the point it has arrived today,
shows that the future of Kayseri’s industry promises great hopes.
As Kayserigaz, in addition to safe and troublefree gas supply to our customers, we provide
many value-added services in order to meet the
demands and needs as well.
We feel right proud of completing our investment
liability by 98% in the first five years with the
investments that we realized. We manage one of
the largest natural gas distribution networks of
Turkey with the team equipped with the latest
technology and equipment, keeping under control and audit 7 days and 24 hours a day, owing
to 7 km of steel line, 53 km of polyethylene line,
18 km of service line construction, installation of
936 service box and a total of 2100 km long pipe
line as of the year of 2012.
As a result of these investments that we completed, we have become the most brilliant company
of the sector with a total of 341,147 BBS subscribers and 321,620 BBS natural gas user after add-

With the awareness of serving in a sector with
high-risk when providing natural gas distribution ,
we continue to work 24 hours a day 365 days a
year to provide people of Kayseri safe and secure gas
supplies.
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Doğalgaz dağıtımı yaparken risk oranı yüksek
bir sektörde hizmet verdiğimizin farkındalığı
ile Kayseri halkına, emniyetli ve güvenli gaz
arzını sağlamak için 365 gün 24 saat aralıksız
çalışmaya devam ediyoruz.

törün en parlak şirketi olduk. Bununla da yetinmeyerek özel sektörün enerji piyasasında ne kadar önemli başarılara imza atabileceğini çok net
bir şekilde gösterdik.
Kayserigaz’ı sektörde farklı kılan bir diğer yönü de
teknolojiyi ar-ge çalışmalarında da şirketin her
alanına olduğu gibi entegre ederek kullanmasıdır. Teknolojinin hızla gelişmesi ve baş döndüren
yaygınlığı şirketimizde de hayata geçirdiğimiz
birçok önemli projenin ön adımlarını teknolojik stratejilerimizle atmamızı sağladı. Kayserigaz
ailesi olarak, 2011 yılı içerisinde çalışmalarına
başlamış olduğumuz ve 2012 yılı başlarında tamamladığımız Dijital Arşiv projesini hayata geçirdik. Böylece, 8 yıl içerisinde arşivlenen çeşitli
boyuttaki 5 milyon 2 yüz bin adet dokümanı indeksleyerek dijital ortama aktarmış olduk. 2012
yılında teknolojik alanda gerçekleştirdiğimiz bu
değişim ve gelişimin, 2013 yılında da her alanda olduğu gibi teknolojik alanda da aynı hız ve
istikrarla sürdürüleceğinin göstergelerinden biri
olarak hayata geçirdik.
2013 yılında da kendimizden ve başardığımız ilklerimizden söz ettirirken kampanyalarımız da
2012 yılında olduğu gibi yine önem taşıyacaktır.
Her yıl doğal gaza geçişi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla birçok kampanya düzenledik. Müşteri memnuniyeti ve doğaya saygı anlayışları çerçevesinde doğalgazı yaygınlaştırmak

ing 28,155 new BBS subscribers and 36,553 natural gas user in 2012. Not limited to this, we have
very clearly showed how important successes the
private sector can reach in the energy market.
Another aspect that makes Kayserigaz different
in the sector is that it utilizes technology in its
R&D activities as well as in all areas of the company. The rapid development of technology and
its head-turning prevalence have made us to take
pre-steps of many important projects, which we
implemented, with our technological strategies.
As Kayserigaz family, we realized the Digital Archive project, which we started to work in 2011
and completed in early 2012. Thus, indexed 5 million two hundred thousand documents of various
sizes archived in 8 years, and transferred to digital media. We realized this change and development in technological area in 2012, and it is one
of the indicators of the same speed and stability
of technology as well as all areas in 2013.
While we make a distinguished name for ourselves
and the grounds we break in 2013, our campaigns
shall be important as they were in 2012. Each
year, we organize many campaigns in order to facilitate and accelerate the transition to natural
gas. Promoting the use of natural gas within the
framework of customer satisfaction and respect
for nature, and informing people about its use has
been always one of our primary goals. Each year,
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ve kullanımı konusunda insanları bilgilendirmek her zaman öncelikli amaçlarımızdan oldu.
Her yıl alt yapı yatırımlarımıza paralel olarak,
şehrimizin geneline hitap eden kampanya faaliyetlerimizi de yürüterek daima müşterilerimizin
yanında olmayı hedefledik. Bu kapsamda sürekli
kampanyalar geliştirdik ve 2007 yılındaki yeni
yönetim yapılanmasından itibaren bugüne kadar toplamda onlarca çok farklı kampanyayla
sektörümüzdeki öncü konumumuzu bu bağlamda da sürdürdük.

in parallel with infrastructure investments, we
always aim to be close to our customers carrying
out campaigns addressing to majority of our city.
In this context, we have continuously developed
campaigns, and we have continued to lead the
sector in this context with dozens of very different campaigns in total since the new management structuring.

Doğalgaz dağıtımı yaparken risk oranı yüksek
bir sektörde hizmet verdiğimizin farkındalığı ile
de Kayseri halkına, emniyetli, güvenli gaz arzını
sağlamak için 365 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Acil müdahale ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde 7/24 hizmet
vererek sorunsuz gaz sürekliliğini ve güvenliğini
sağlıyoruz. Acil müdahale organizasyonumuzdaki yeniliklerle 2012 yılında da kullanıcı talep
ve beklentilerine en üst düzeyde cevap vermeye
devam ettik ve sorunsuz gaz arzının sürekliliğini
sağlamayı başardık.

With the awareness of serving in a sector with
high-risk when providing natural gas distribution, we continue to work 24 hours a day 365
days a year to provide people of Kayseri safe and
secure gas supplies. Through the work of our dedicated emergency response teams, we provide 7/24
service and ensure trouble-free natural gas supply continuity and safety. With innovation in
our emergency response organization, we continued to respond to user demands and expectations
at the highest level in 2012, and were able to provide trouble-free continuity of gas supply.

EWE Turkey Holding bünyesinde büyüyen, gelişen ve 2012 yılında da sektörde ilk’lere imza etmeye devam eden Kayserigaz, girişimci ruhunu
yine doğru kanalize ederek başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Bunların en yakın
örneklerinden biri de 11-13 Ekim tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın, EPDK
Başkanı’nın, EPDK kurul üyelerinin, bürokratla-

Kayserigaz growing, evolving within EWE Turkey
Holding, and continuing to sign new grounds in
the sector in 2012, has continued to make a distinguished name with its successes by channeling its entrepreneurial spirit correctly. One of the
closest examples of these was Turkey Energy Sum-

Kayserigaz doğalgaz dağıtım faaliyetlerini
gerçekleştirirken sosyal sorumluluk çalışmalarında
da sürdürülebilir bakış açısını model şirket olmak
vizyonuyla birleştiren bir şirket olmaya her zaman
özen göstermekte ve önem vermektedir.
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While carrying out natural gas distribution
activities, Kayserigaz al ways pays attention
to and puts emphasis on combining the
perspective of a sustainable model in its
social responsibility activities with the vision
to be a model company.

rın, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nin
bu yıl ilk olarak Anadolu şehirlerinden biri olan
Kayseri’de, Kayserigaz‘ın sponsorluğunda gerçekleşmesi oldu. Enerji sektöründe faaliyet gösteren
piyasa oyuncuları ile kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarının yer aldığı sergi alanında
Kayserigaz olarak ana hissedarımız olan Alman
enerji devi EWE Turkey Holding çatısı altında
özel bir stant da yerimizi aldık. Türkiye Enerji
Zirvesi’nde en dikkat çekici ve en başarılı stantlardan biri olmakla yetinmeyen Kayserigaz, bakış açısıyla bir kez daha fark yarattı. Kayserigaz
Türkiye Enerji Zirvesinde promosyonlu çevreci
ürünleri fuar katılımcılarına hediye etti. Zirve’de
en yoğun ilgi gören promosyonlu ürünümüz ise
Kayserigaz etkinlik alanında her katılımcıya verilen, özel konserve kutusu içerisinde, toprağı ile
birlikte ekilmeye hazır, ‘’Kayserigaz Kadife Çiçeği’’
adlı tohumlu çiçeklerimiz oldu. Ayrıca 10. yılımıza girerken sektör temsilcileri için özel olarak
hazırladığımız 10. yıl kataloğumuzu da katılımcılara hediye ederek sektördeki farkımızı bir kez
daha resmetmeyi başardık.
Kayserigaz doğalgaz dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirirken sosyal sorumluluk çalışmalarında da sürdürülebilir bakış açısını model şirket
olmak vizyonuyla birleştiren bir şirket olmaya
her zaman özen göstermekte ve önem vermektedir. Kayserigaz ailesi olarak; sosyal sorumluluğu,
yardım çalışmalarının ötesinde tutarak Kayseri’den kazandığımızı Kayseri halkına ihtiyaçları

mit, which was held first time in one of the cities in Anatolia this year, Kayseri, between 11 to 13
October, under the sponsorship of Kayserigaz, and
with the participation of the Minister of Energy
and Natural Resources, Energy Market Regulatory
Authority Chairman, EMRA board members, bureaucrats, academics, and representatives of the
sector. As Kayserigaz, we took our place in a booth
under the umbrella of our main stakeholder, the
German energy giant EWE Turkey, in an exhibition area where market players operating in the
energy sector, and public institutions and organizations, took their places with their booths. Kayserigaz made the difference with its perspective
in addition to one of the most remarkable and
most successful booths. Kayserigaz gifted promotional eco-products to the participants of Turkey
Energy Summit. And our most demanded promotional product was the flowering plant named
“Kayserigaz Velvet Flowers”, which was given to
each participant in a special tin box
ready for
sowing. In addition, we gifted to participants our
10th anniversary catalog, which we
specially
prepared for the sector representatives when entering our 10th year, and managed to portray our
difference in the sector once again.
While carrying out natural gas distribution activities, Kayserigaz always pays attention to and
emphasis on combining the perspective of a sustainable model in its social responsibility activi-
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doğrultusunda geri vermek üzere hayata geçiriyoruz ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Sadece bir doğalgaz dağıtım şirketi olarak kalmayan ve toplumsal olaylara bakış açısıyla
her zaman marka itibarını artıran Kayserigaz;
eğitim, spor ve kültürel alanlarda sivil toplum
kuruluşlarına sağlamış olduğumuz destekler ile
topluma katma değer sağlayan bir şirket olduğumuzu da çeşitli vesilelerle ispatladık.
Her şirketin sosyal yönünün olması gerektiğine
inanan Kayserigaz, bu yönünü sadece sosyal sorumluluk projeleri ile değil iş yapış tarzıyla da
ortaya koymaktadır. Kayserigaz tüm Kayseri’den
gelen talepleri hemen çözüme kavuşturmak amacıyla hem Çözüm Noktası aracılığı ile müşterilerinin soru ve sorunlarına çözüm bulmakta, hem
de Acil 187 hizmeti aracılığı ile ihbar yönetimini
etkili bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu başarılı
çalışmalarının, bağımsız araştırma şirketlerinin
yaptığı araştırmalarda yakaladığı %98 müşteri
memnuniyeti oranıyla Kayseri halkı tarafından
da her zaman takdir edildiği bir kez daha kanıtlanan Kayserigaz ailesi zirvelerde olmanın haklı
gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadır.
Avrupa’da enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi alanlarındaki yenilikçi ürün yelpazesi
ve sürdürülebilirlik, verimlilik ve güvenilirliği ile yarının enerji kaynağı şekillendiren EWE
Turkey Holding’in çatısı altında gerçekleştirmiş
olduğumuz alt yapı çalışmalarımız, enerji sektörüne damgasını vuran yeniliklerimiz ve sorunsuz bilgi teknolojileri uygulamalarımız ile Kay-

ties with the vision to be a model company. As
Kayserigaz family, we hold social responsibility
beyond charities and we realize it as to give back
what we earn from Kayseri to the people of Kayseri in accordance with the needs of the people
and continue to work for this purpose. Kayserigaz,
which does not remain just as a natural gas distribution company but always increase its brand
reputation all the time with its perspective of social events, has proved on several occasions that it
is a company that provides added value to community with support to non-governmental organizations in education, sports and cultural fields.
Kayserigaz believes that each company should
have social aspects, and reveals that aspect not
only with its social responsibility projects, but
also its style of doing business. In order to immediately resolve all requests from Kayseri, Kayserigaz find solutions to questions and problems
of customers via Solution Point, and also carries
out effective notification management via emergency service 187. It has been proved by the 98%
customer satisfaction rate achieved in researches
of independent research companies that this successful work has been always appreciated by the
people of Kayseri. And as Kayserigaz family, we
feel right proud and happiness of remaining at
the top.
With our infrastructure works carried out under the umbrella of EWE Turkey Holding, which
shapes future’s energy supply in Europe with its
range of innovative products in telecommunications and information technology fields, and
sustainability, efficiency and reliability, and
our innovations that marked the sector, and
our trouble-free information technology applications, Kayserigaz takes firm strides towards
achieving the vision of being model company.

%98 müşteri memnuniyeti oranıyla
Kayseri halkı tarafından da her zaman
takdir edildiği bir kez daha kanıtlanan
Kayserigaz ailesi zirvelerde olmanın haklı
gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadır.
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The 98% customer satisfaction rate achieved in
researches of independent research companies that
this successful work has been al ways appreciated
by the people of Kayseri. And as Kayserigaz
family, we feel right proud and happiness of
remaining at the top.

serigaz, model şirket vizyonuna ulaşma yolunda
emin adımlarla ilerlemektedir.
Şirketimiz, ana hissedarımız olan ve enerji deyince akla ilk gelen, Almanya’nın en başarılı enerji
şirketlerinden EWE Turkey Holding ile yürütmüş
olduğu “know-how text” projesi ile şirketler arası
sinerjinin artmasına katkı sağlamış aynı zamanda da dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip
ederek, her yeniliği Kayseri’ye ve Türkiye doğalgaz
sektörüne de kazandırmaktadır.
Üstlenmiş olduğu sorumluluğun farkında olan,
Kayseri’ye sürekli ve emniyetli gaz arzını sunma yolunda durmaksızın çalışan, genç ve eğitimli kadrosuyla, geleceğe dönük vizyonuyla,
her alanda mükemmeli hedefleyen ve başaran
çalışmalarıyla, teknoloji ve hizmet kalitesindeki üstünlüğüyle Kayserigaz; 2012 yılında olduğu
gibi 2013 yılında da başarılı çalışmalarına Türkiye’nin yurtdışına yansıyan resminin parçası
olduğu bilinciyle ve Alman enerji devi EWE Turkey Holding’in tecrübe paylaşımlarıyla devam
edecektir.
Bu vesileyle 2012 yılındaki bu başarılarımızın baş mimarları olan bütün çalışanlarımıza,
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkürü bir
borç bilirim. “Yeşil ile barışık, mavi ile dost, temiz
bir Kayseri için” tüm kadromuzla Kayserili hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğimizi vurgulayarak sizlere en derin saygılarımı
sunuyorum.

Our company has contributed to an increase in
the synergy between companies with the project
“know-how text” conducted with EWE Turkey
Holding, which is our main shareholder and one
of the most successful energy companies of Germany that comes to the mind first when talking
about energy, at the same time it closely follow
developments all over the world, and brings any
innovation to Kayseri and natural gas sector of
Turkey.
Kayserigaz being aware of the responsibility it
has undertaken, working continuously to provide
the continuous and safe supply of gas to Kayseri,
and with its young and well-trained staff, future-oriented vision, works aiming and managing the excellence in every field, its supremacy in
technology and service quality; will continue its
works in 2013 as it did in 2012, with the awareness that it is a part of the image reflecting to
abroad and by sharing the experience of the German energy giant EWE Turkey Holding.
On this occasion, I owe all our employees, customers and business partners, who are chief architects of this success in 2012, a debt of gratitude. With all our staff for “a clean Kayseri at
peace with green and friendly with Blue” I extend
my best wishes to you emphasizing that we will
continue to make our fellow citizens of Kayseri
happy.

Hasan Yasir BORA
Genel Müdür
General Manager
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Beraber Çalışarak

Başarıya

Ulaşmak

Working
together to

suceed
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ORGANİZASYON YAPIMIZ
ORGANISATION CHART

GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER
STRTJ.PL. & RİSK YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI

STRATEGIC PLANNING & RISK MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES
HUKUK MÜŞAVİRİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ
MANAGEMENT SYSTEMS

LEGAL AFFAIRS
KURUMSAL İLETİŞİM
CORPARATE COMMUNICATION

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
TECHNICAL DIRECTOR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALİ-İDARİ)
FINANCIAL & ADMINISTRATIVE AFFAIRS DIRECTOR

İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ
OPERATION & MAINTENANCE

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ACCOUNTING & ADMINISTRATIVE AFFAIRS

İŞLETME BAKIM MÜDÜR YARDIMCISI

VICE OF OPERATION MAINTENANCE

MALİ İŞLER MÜDÜR YARDIMCISI

VICE OF ACCOUNTING & ADMINISTRATIVE

MALZ.KONTR. & DEPO SEVKİYAT

FİNANSMAN

MATERIAL CONT. & WAREHOUSE LOGIST.

İŞLETME BAKIM

FINANCE

OPERATION & MAINTENANCE

BÜTÇE & RAPORLAMA

SATIN ALMA

PURCHASING

BUDGET & REPORTING

PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

TAHSİLAT

PROJECT DEVELOPMENT

PROJE TASARIM

COLLECTING

MUHASEBE

PROJECT DESING
PROJE UYGULAMA
PROJECT APPLICATION
HARİTA & GIS

PAZARLAMA & MÜŞTERİ HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ
MARKETING & CUSTOMER SERVICE

ACCOUNTING

İDARİ İŞLER
ADMINISTRATIVE

TAHAKKUK

MAP & GIS
İÇ TESİSAT

ACCRUAL

INTERNAL INSTALLATION

SAP MALİ MODÜLLER
PAZARLAMA VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

SAP FINANCIAL MODULES

MARKETING & CUSTOMER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE

PAZARLAMA
MARKETING

İŞ GELİŞTİRME
BUSINESS DEVELOPMENT

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGY
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KAYSERİGAZ YÖNETİM POLİTİKASI
KAYSERİGAZ MANAGEMENT POLICY

Vizyonumuz
Enerji sektörünün model şirketi olmak
Misyonumuz
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
Temel Değerlerimiz
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
Yönetim Sistemleri Politikalarımız
Kalite Politikamız ISO 9001
Kullanıma Ve Şartlara Uygun Yönetim Sistemimiz Ve Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışımızla,
Toplum Hayatına Somut Katkılar Sağlamayı,
Sektörümüzle İlgili Konularda Kamuoyunun
Farkındalığını Artırarak Etkin Ve Söz Sahibi Bir
Çekim Merkezi Haline Gelmeyi,

Our Vision
Being a model company in the energy industry.
Our 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.
Our Core Values
Determination for success and result orientation
Confident and leaing employees
Honesty and transparency
Effective communication
Taking responsibility
Respecting the human, environment and law
Utilizing advanced technology
Social responsibility
Customer satisfaction
Management System Policies
Our Quality Policy ISO 9001
We undertake;
To make positive contributions in society life
thanks to our management system in accordance
with usage and conditions and customer orient-
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Sürekli İyileştirmelerimizle Sorunlar Oluşmadan Önlem Almayı,
Tüm Faaliyetlerimizde İlgili Yasal Mevzuatlara
Uymayı Ve Şeffaf Olmayı,
Çalışanlarımıza, Müşterilerimize Ve Toplumumuza Yansıyacak Mükemmel Sonuçlara Ulaşmak
İçin Etkin Bir İletişim Kurmayı,
Teknolojik Gelişmeleri Takip Edip Kullanmayı,
Çevre Dostu Süreçler Geliştirerek Daha Az Atık
Üretmeyı, Doğal Kaynakları Optimum Şekilde
Kullanmayı,
Tüm Faaliyetlerimizde Risk Analizleri Yaparak,
Riskleri En Alt Düzeye İndirmeyi, Çalışanlarımızın, Müşterilerimizin Ve Toplumun Sağlık Ve Güvenliğine Saygılı Olmayı,
Taahhüt Ederiz.
Çevre Politikamız ISO 14001
Faaliyetlerimizde
Çevre Boyutumuzla İlgili Yasal Mevzuata Uymayı,
Çalışanlarımızı Ve Tüm Paydaşlarımızı Bilinçlendirmeyi,
Çevrenin Korunması Çalışmalarına Katkı Sağlamayı,
Atıklarımızın Geri Dönüşümünü Sağlamayı/
Bertaraf Etmeyi,
Kaza Veya Acil Durum Tedbirlerini Planlayıp
Uygulamayı,

ed service manner.
To become an effective and pioneer centre of attraction by increasing public awareness with regard to the issues of our business.
To take precautions before problems occur through
continuous improvements.
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.
To follow and use technologic improvements.
To produce less waste thanks to developing environment-friendly processes and use natural resources at optimum level.
•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.
Our Environment Policy ISO 14001
In our activities we undertake to;
Act in accordance with applicable laws with regard to our environmental aspect.
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
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Sürekli İyileştirmeyi Ve Her Aboneyle Hava Kirliliğini Önlemeye Katkı Sağlamayı
Halkın Erişimine Açık Bir Politika İzlemeyi
Taahhüt Ederiz.
Kuruluşumuz; Bu Politika İle Çevre Yönetim Sistemi Kapsamında Yapacağı Uygulama Ve Çalışmalarını,
Üst Yönetim Olarak Taahhütlerini,
Kamuoyuna Ve İlgili Tarafların Bilgisine Sunmaktadır.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız OHSAS 18001
Kuruluşumuzun;
Dokümante Edilerek, Uygulanmakta Ve Sürdürülmekte Olan Sistemimizle,
İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Tüm Yasal Mevzuata Uymayı
Çalışanlarımızın Sağlığını Korumayı, Güvenli Ve
Sağlıklı Çalışma Ortamını Kurmayı Ve Sürdürmeyi
Çalışanlarımızı Ve Tüm Paydaşlarımızı Bilinçlendirmeyi, İlgili Taraflar İçin Ulaşılabilir Durumda Olmayı,
Acil Eylem Senaryolarını Oluşturmayı, Paylaşmayı,
Sürekli İyileştirme İçin Gerekli Kaynağı Ayırmayı,
Taahhüt Ederiz.

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;
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
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Bilgi Güvenliği Politikamız - 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 İle İş Süreçlerini Sürekli
İyileştirmeyi,
Yasalara Ve Sözleşme Şartlarına Tam Uyum Sağlamayı,
Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışımız İle İleri Teknolojiyi Kullanarak, Bilgi Teknolojileri Alanında Değişimi Yönlendirmeyi,
Personelimizin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Etkin Katılımını Sağlamayı,
Taahhüt Ederiz.
Müşteri Şikâyetleri Ele Alma Politikamız – ISO
10002
Müşterilerimizin Memnuniyetini Ve Hizmetimizin Kalitesini Artırmak İçin Yazılı Ya Da Sözlü
Her Türlü Müşteri Şikâyetini;
Gizlilik,
Şeffaflık,
Objektiflik,
Erişebilirlik,
Hesap Verebilirlik,
Cevap Verebilirlik,
Sürekli İyileştirme,
Yasal Şartlara Uygunluk,
Müşteri Odaklı Yaklaşım,
Prensiplerine Uygun Olarak Ele Almayı
Taahhüt Ederiz.

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
In order to increase customer satisfaction and
service quality we hereby undertake to deal with
any verbal or written complaints with following
criteria;
Confidentiality
Transparency,
Objectiveness,
Accessibility,
Accountability,
Responsiveness,
Continuous improvement,
Conformity with applicable conditions,
Customer oriented approach,
Deal with the issue in accordance with principals
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EWE AG, Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden biridir. Birçok elektrik ve doğal gaz abonesi güvenilir ve ekonomik enerji konusunda EWE’yi
tercih etmektedir.
Pek çok alanda hizmet sağlayan EWE Grubu;
Enerji, Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri olmak üzere başlıca 3 alanda faaliyet göstererek geleceğin sürdürülebilir ve akıllı enerji sistemleri için gerekli uzmanlık bilgisini bir araya
getirmektedir. EWE Grubu, doğal gaz sektöründe
güçlü bir konuma sahip olmanın yanı sıra son
yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye

EWE AG, is one of the biggest energy companies
of Germany. Many electric and natural gas subscribers prefer EWE with regard to secure and
economic energy.
EWE Group provides services in several fields and
operates mainly in three fields; Energy, Telecommunication and Information Technologies and
the company combines its proficiency in order
to maintain the sustainable and smart energy of
the future.
37
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doğal gaz sektörünün en büyük yatırımcılarından biri olmuştur. Ayrıca Almanya’da 25 yıldan
beri yenilenebilir enerji konusundaki öncü şirketlerden biridir.
Bremen’de merkezi bulunan grubun iştiraki swb,
1.000 megavat üzerinde toplam kurulu güçle geleneksel enerji üretimine yönelik elektrik santralleri işletmektedir. EWE Grubu hisselerinin
çoğunluğu belediyelere ait olup, grubun halihazırda faaliyet gösterdiği bölgelerle yakın ilişkileri bulunmaktadır. Bu durum, grubun bölgesel
fırsatlardan yararlanmak için elverişli bir konuma sahip olmasını ve yerel talepleri doğrudan
karşılamasını sağlamaktadır. Bu, aynı zamanda
EWE’nin Almanya dışındaki bölgelerde benimsediği bir ilkedir. EWE, enerji sektöründe umut vaadeden, büyüme fırsatları olan Türkiye ve Polonya’da da hizmetlerini sürdürmektedir.

As well as having a strong position in natural gas
sector, EWE Group has become one of the biggest
investors of Turkish natural gas sector thanks to
the investments it has made in recent years. Besides, EWE Group has been a leading company in
Germany in terms of renewable energy for the
last 25 years.
A subsidiary of the company, swb, runs traditional power plants with a total power of over
1.000 megawatts. Most of the shares of EWE group
belong to municipalities and the group is in close
relationship with the administrations of the regions it operates in. This case puts the company
in a favorable position in terms of utilizing the
regional opportunities and meet local needs directly. This is a principal which EWE adopts in
regions out of Germany. EWE maintains its activities in Turkey and Poland both of which is
promising and offers opportunities of expansion
in energy sector.
EWE Group is constituted of merger of many
companies. In 1929 Leer Municipality established
Weser-Ems Stromversorgungs AG’yi (Weser-Ems
Electric Distribution Inc.) in cooperation with
Preußische Elektrizität Aktiengesellschaft (Prus-
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EWE Grubu, birçok şirket birleşiminden oluşmaktadır. 1929 yılında Leer Belediyesi, Preußische
Elektrizität Aktiengesellschaft (Prusya Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi) ile birlikte Weser-Ems
Stromversorgungs AG’yi (Weser-Ems Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) kurmuştur. Çok sayıda
yerel elektrik birliğinin de katılımıyla 1943 yılında Oldenburg merkezli Energieversorgung Weser-Ems AG (EWE AG – Weser-Ems Enerji Dağıtım
Anonim Şirketi) oluşmuştur. Grup, 1959 yılında
doğal gaz sektörüne girmiş ve Oldenburg, Almanya’da doğal gaz şebekesi kurulan ilk büyükşehir
olmuştur. EWE, 1970’li yıllardan itibaren kendi
doğal gaz depolarını işletmektedir. EWE’nin pazar
bölgeleri ve faaliyet alanları kesintisiz olarak
büyüyerek, 1990’dan beri iştirakleri aracılığıyla
Doğu Alman eyaletlerinden Brandenburg eyaletinde ve 2009’dan beri Almanya’nın eyaletlerinden Bremen’de de faaliyet göstermektedir. Telekomünikasyon sektörüne 1996 yılında giren EWE,
2001 yılında da bilgi teknolojileri şirketi olan ve
bugün Almanya’da en büyük 15 şirket arasında
bulunan BTC’yi kurmuştur.

sia Electric Distribution Inc.). With the participation of several electric associations in 1943,
Energieversorgung Weser-Ems AG (EWE AG-Weser-Ems Energy Distribution Inc.) is incorporated with its head Office located in Oldenburg. In
1959 the group entered the natural gas sector and
Oldenburg has been the first city to use natural
gas network in Germany. EWE has been running
its own natural gas reservoirs since 1970s. Marketing areas and fields of operation of EWE are
continuously expanding, and the company has
been operating in Brandenburg, one of East German states via its subsidiaries since 1990 and in
Bremen since 2009. EWE has entered telecommunication business in 1996 and in 2001 the company incorporated an information technologies
company, BTC, which is now one of the biggest 15
companies in Germany.
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Sayın Ahmet Çalık tarafından, Çalık ailesinin
1930’lu yıllarda başlayan ticaret faaliyetlerinin giderek gelişip büyümesi üzerine kurulan
Çalık Holding, bugün enerji, telekom, tekstil, insaat, finans, medya ve madencilik sektörlerinde
faaliyet göstermekte ve 17 ülkede sürdürdüğü operasyonları ile 20 binden fazla kişiye istihdam
sağlamaktadır.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından
biri olan Çalık Holding, Orta Asya ve Balkanlar’daki öncü Türk yatırımcılardan biri olarak
faaliyetlerini sürdürmekte, yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar Amerikan Dolarına ulaşmaktadır.
Konsolide aktif büyüklüğü 7 milyar Amerikan
Dolarına yaklaşan Holding, halen 20 milyar
Amerikan Dolarlık proje portfolyosu üzerinde çalışmaktadır.

40

Çalık Holding was established by Mr. Ahmet Çalık upon
the expansion of Çalık family’s commercial activities
which started in 1930s, and today the holding operates
in energy, telecom, textile, construction , finance, media
and mining sectors, employs more than 20 thousand
employees in 17 countries.
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Çalık Holding kurulduğu günden bu yana gerek
Türkiye’de ve gerekse faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde istikrarlı bir büyüme sergileyerek, 2007
yılında Arnavutluk’un sabit telefon operatörü ve
internet sağlayıcısı Albtelecom’u, 2008’de Türkiye’nin en büyük iki medya kuruluşundan biri
olan Turkuvaz Medya Grubu’nu, 2010’da Türkiye’nin 5 önemli şehrinin elektrik dağıtımını ya-

Çalık Holding is one of the biggest industrial foundation in Turkey, keeps its operations as one of the pioneer
Turkish investors in Middle East and Balkans, and its
annual return reaches 3 billion American dollars. The
consolidated size of assets of the Holding approaches to
7 billion American dollars, and the Holding still works
on a project portfolio of 20 billion American Dollars.
Çalık Holding has shown a consistent growth both in
Turkey and in other countries where it operates since
the day it was established, and incorporated the following companies in the dates stated; in 2007 it Al41
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pan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi YEDAŞ’ı ve
2012’de de Kosova elektrik dağıtım şirketini bünyesine katmıştır.
Bulunduğu her ülkede hedefini, topluma katma
değer üretmek ve ülkeye fayda sağlayacak projeler
gerçekleştirmek olarak belirleyen Çalık Holding,
2012 yılında Türkmenistan’da Aşgabat şehrinin elektrik altyapısının yenilenmesini üslenmiş, ayrıca Gürcistan’ın ilk 230 MW’lık doğalgaz
kombine çevrim elektrik santralini kurmak üzere Partnertship Fund ile protokol imzalamıştır.
Holding, Özbekistan’da yaptığı 478 MW’luk Navoi
kombine çevrim elektrik santralini ise yine 2012
yılında tamamlamıştır.
Faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde ilklere imza
atan ve projelerini yenilikçi bir anlayışla yürüten Çalık Holding, Türkiye’deki faaliyetlerini de
bu yaklaşım ile sürdürmüş 2012’de Çin’in prestijli dergisi China Today’i Türkiye’de yayınlamaya başlamıştır. Türkiye’de kamu ve özel sektörün
birlikte gerçekleştirdiği ilk yenileme projesi olan
‘Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi’ de yine Çalık Holding tarafından yürütülmektedir. Çalık
Holding’in 2012 yılında başlattığı bir başka proje
ise dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri
olarak konumlandırılan İstanbul Finans Merkezi’nin ilk ve en değerli projesi niteliğindeki, 705
bin metrekare inşaat alanı ile dünyanın en büyük karma projelerinden biri olan Metropol İstanbul’dur.
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btelecom, the landline operator and internet provider
of Albania; in 2008 Turkuvaz Media Group, one of the
big media establishments of Turkey; in 2010 Yeşilırmak
Electricity Distribution Company (YEDAS) which distributes electricity in five important cities of Turkey;
and in 2012 Kosova electric distribution company.
Determining its target in every country it exists as producing added-value and projects which may contribute in the welfare of the company, Çalık Holding undertook the renewal of the electricity infrastructure in
Ashgabat, besides the Holding signed a protocol with
Partnership Fund in order to construct the first 230MW
natural gas combined transferred power plant in Georgia. In 2012 the Holding completed the 478 MW Navoi
combined transfer power plant in Uzbekistan .
Breaking new grounds in all sectors it operates in and
executes its project with an innovative approach, Çalık
Holding performed its activities in the same manner
in Turkey and in 2012 and started publishing China Today, the prestigious magazine of China in Turkey. The first renewal project carried out in cooperation with public and private sector “Tarlabaşı Urban
Renewal Project” is performed by Çalık Holding as well .
Another project initiated by Çalık Holding in 2012 is
the Metropol Istanbul project, one of the biggest hybrid
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Tekstil sektöründe dünyanın ilk 10 premium denim üreticisi arasında konumlanan Çalık Holding, Türkiye denim ihracatında metrajda birinci sırada yer almaktadır. Holding, 365 gün tam
kapasite çalışan fabrikanın üretim kapasitesini,
31,3 milyon metreden, 36 milyon metreye çıkarmak için 2012 yılında yatırım çalışmalarına
başlamıştır.
Yatırımlarını doğruluğu kanıtlanmış büyüme
stratejileri doğrultusunda gerçekleştiren Çalık
Holding, Alacer ile ortak olduğu Anagold firmasındaki hissesini %5’ten, %20’ye çıkartmış, 2012
yılında Holding’in ortağı olduğu Çöpler Altın
Madeni’nde ise altın kaynağı 10 milyon onsa, rezervi ise 6,5 milyon onsa ulaşmıştır.
Bulunduğu ülkelerde ve sektörlerde itibarı, güvenilirliği ve güçlü finansal yapısı ile tanınan
Çalık Holding, dünyanın önde gelen şirketlerinden Rosneft, Initec Energia, Eni, Mitsubishi, EBRD,
EWE, General Electric, Alacer Gold, Qatar Holding ve Türk Telekom gibi pek çok global ve güçlü
şirket 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 iş
sahalarında lider ve güçlü bir oyuncu olarak ön
plana çıkmakta, sürdürülebilir büyüme hedefiyle tüm iş kollarında çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

projects of the world with the construction area of 705
thousand square meter, which has been the first and
the most precious project of Istanbul Finance Center, considered as one of the worlds’ best finance centers.
Çalık Holding has been in the top 10 premium denim
manufacturers in the world textile sector, and in terms
of denim exportation footage it has been the top company in Turkey. The Holding initiated investments in
2012 in order to increase the 31.3 million meters capacity of the factory which operates 365 full day capacity,
to 36 million meters.
Çalık Holding makes investments in parallel with the
growth strategies the success of which is proven , increased its share in Angoid company in which the
Holding is partners with Alacer from 5 % to 20 %;
and in Çöpler Gold Mine to which the Holding became
partner in 2012 the gold resource has reached 10 million ounce and reserve to 6.5 million ounce.
Çalık Holding is known for its reputation , reliability
and strong financial structure in the countries and
sectors it operates, is in international cooperation with
several global and strong companies such as; Rosneft,
Initec Energia, Eni, Mitsubishi, EBRD, EWE, General
Electric, Alacer Gold, Qatar Holding and Türk Telekom .
Çalık Holding stands out in the business fields it focuses
as a leader and a strong player thanks to its deeprooted corporate culture, high qualified human sources,
leading enterprises, innovative approaches and correct
strategies, and keeps its works in all work branches with
the target of sustainable growth goal .
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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.
Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gelişme hızında büyük bir sıçrama yapan Kayseri, modern
şehirciliğin tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine

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.
Especially, on 1990s Kayseri has made a great leap
on its development rate, and now it is one of the
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getirmeyi başaran ender şehirlerden biri konumundadır. Bu bağlamda oluşturulan gecekondu
önleme bölgesiyle ülkemizdeki pek çok şehir için
büyük bir sorun olan gecekondulaşmanın önüne
geçilmiş, eski evler ıslah edilmiş ve nihayetinde
Kayseri’ye modern bir kent görünümü kazandırılmıştır.

rare cities which managed to fulfill all requirements of modern city planning. Within this scope
thanks to the shanty preventing area, one of the
major problems for several metropolitans in our
country squatting has been prevented, old houses
resurrected and eventually Kayseri has reached a
modern city vision.
Kayseri Metropolitan Municipality has reached
a well-deserved both domestic and international
fame thanks to the model it developed “Kayseri
Model of Municipality” and became a city which
45
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışı ile ülkemizde olduğu kadar ülke dışında da haklı bir üne
kavuşmuş, gerek yönetim tarzı, gerekse şehircilik
anlayışıyla model alınmaya çalışılan bir konuma ulaşmıştır. Kişi başına düşen 11 m².lik yeşil
alanı, parklar, dinlenme ve mesire alanları, sosyal ve sportif tesisleri ile Kayseri, içinde yaşayan
bireyler için ferah yaşama alanları sunmuştur.
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 Beledi-
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is deemed as a model in terms of both type of
administration and city planning. The citizens
of Kayseri have been provided with lovely living
space with 11m2 of green areas, parks, social facilities, and picnic area, social and sportive facilities per person.
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 are 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.
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yesi’nin çalışmalarıyla, gecekondu semtlerine
kadar kanalizasyon götürülmüş; Kayseri, içinde
yaşayanların mutlu olduğu bir şehir kimliğine
sahip olmuştur.
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 restaurantları 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.
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 in 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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KAYSERGAZ’DASINIZ
YOU ARE AT KAYSERİGAZ

Kayserigaz; doğalgaz dağıtım pazarlama sektöründe, genç ve dinamik yapısı ile uluslararası işbirliklerine ve iş ortaklıklarına hazır, esnek yapısı ile üstlendiği projelerde, teknolojik değişimleri
izleyerek teknolojileri kullanabilen, mühendislik
birikimi ve teknolojik uygulamaları ile projelerini planlandığı şekilde, zamanında tamamlayan
bir şirkettir.
Kayserigaz, 20.000 m2 alan üzerine kurulu yerleşkede 5.550 m2 çim ve ağaçlık alan, 60 araçlık
otopark, 115 kişilik konferans salonu, 110 kişilik
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Kayserigaz is a company which is ready for international cooperations and alliances with its
young and dynamic composition in the natural gas distribution and marketing industry, uses
technological advances in its projects thanks to
its flexibility and completes of projects on time
and as planned with its engineering experiences
and technological practices.
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yemekhane, açık ve kapalı depo sahaları, bakım
atölyeleri, arşivler, 4.400m2 kapalı alanı kaplayan mimari yapısıyla modern, estetik binalarda bütün müdürlükleri aynı lokasyonda Kayseri
halkına hizmet sunmaktadır.

Kayserigaz offers its services in a campus which
has 20.000 m2 of area consisting of 5.550 m2 of
grass woodland, a parking area with 60 lots, a
conference hall with 115 person capacity, a dining hall with 110 person capacity, open and closed
storage areas, maintenance workshops, archives,
and an architecturally modern and beautiful
buildings on 4.400 m2 of area.
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Hızlı gelişim içerisinde, her daim müşteri memnuniyetini tüm ekibiyle ve teknolojik alt yapısıyla yansıtan şirketimiz, çalışmalarını Kayseri’ye
yakışır bir binada yürütmektedir.
Enerji sektöründe müşteri odaklı vizyonuyla
müşterilerine en iyi hizmeti verecek yerleşkesi
havaalanı yolu üzerinde, Kayseri’nin en önemli
etkinliklerinin gerçekleştirdiği Kadir Has Kongre Sarayı’ nın ve Fuar alanının karşısında yer
almaktadır. Kayserigaz yerleşkesinin içerisine girerken ilk dikkatinizi sanki geniş açılı fotoğraf makinesinden çekilmiş hissi uyandıran
yeşili ile doğal, düzeni ile disiplinli, nezih bir
şirket çekmektedir. Aracınızla geldiyseniz; size
özel otoparkına güvenle aracınızı park edebilir,
gönül rahatlığıyla sizi karşılayan merkez binasına gelip, sıra beklemeden, mevsimsel koşullara
uygun (kışın sıcak, yazın serin) binamız içerisinde doğalgaz aboneliğinizi yaptırabilirsiniz.
Sorunlarınızla ilgili ise çözüm noktası biriminin deneyimli çalışanlarıyla yüz yüze görüşme
imkânıyla sorularınıza cevap ve çözüm bularak
evinize dönebilirsiniz. Fatura ödemek için ise
Kayserigaz yerleşkesi içerisinde 2 ayrı noktadan
hizmet alabilirsiniz.
Kayserigaz, müşterileri ile her daim ilgilenen,
onların mutluluğu için elinden geleni yapan
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Our company, which always adheres to the customer satisfaction with its entire personnel and
technological infrastructure in fast development,
operates its activities in a building befitting to the
city of Kayseri.
The company’s campus from where the best services will be offered with a customer-oriented
vision in the energy industry is located on the
airport road and across the Kadir Has Convention
and Exhibition Centre where the most important
events are organized in Kayseri. When you enter
the Kayserigaz campus, you see a disciplined and
decent company which arouses the feeling of
a photograph taken with a wide-angle camera.
You can safely park your car in the private parking area, enter the central building and do your
subscription transactions without any queue in
a comfortable building which is hot in winter
and cold in summer. If you have any problems
or questions, you can contact the solution center
and get informed by the experienced personnel
of this unit. Bill payment offices offer service at
2 different locations within the campus of Kayserigaz.
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bir şirket olmanın yanında; çalışan memnuniyeti açısından da temiz yemekhanesi, lezzetli
yemekleriyle, çalışanlarının boş zamanlarında dinlenmeleri için yapılan yazlık kamelyası, basket ve voleybol sahası ile stres atmalarına
olanak tanıyan ortamlar oluşturmuştur. Fitness
salonundaki koşu bandı, eliptik bisiklet, dikey bisiklet, crazy fit masaj aleti, çoklu istasyon, profitness kürek, neobren dumbell, mekik sehpası, plates
toner ve step tahtası gibi spor aletleri çalışanlara
sağlıklı yaşam için imkân sunmaktadır. Kayserigaz, çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri
için düzenlenen çağdaş kütüphanesi ve teknolojik konferans salonu ile Kayserigaz’da çalışmanın bir ayrıcalık olmasının mutluluğunu yaşatmaktadır.
Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 5. Cadde No:61 adresinde yer alan Kayserigaz Genel
Müdürlük binası; teknolojik alt yapısı, deneyimli
personeli ve profesyonel yönetim kadrosuyla 365
gün 24 saat Acil Bakım ekibiyle hizmet vermeye
devam etmektedir.

Besides always paying attention to its customers and doing its best for their happiness, Kayserigaz created and established facilities and spaces
for the happiness and comfortableness of its employees, such as a clean dining hall, delicious
food, and a basketball and volleyball courts. In
the fitness center, there are sports equipment and
materials for the health of our employees, such
as treadmill, elliptical trainer, crazy fit massage
tool, multi-station, pro-fitness rowing machine,
neoprene dumbbells, pull-up table, pilates toner
and step table. The employees of Kayserigaz feel
the privilege of working at Kayserigaz as they are
offered a modern library and technological conference hall which is established for their selfdevelopment.
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, experienced personnel, professional administrative
staff and emergency response team working 24
hours a day, 365 days a year.
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Dear Kayserigaz,
I’m writing this letter to you at the guest room, the most valuable space of our house. I
don’t feel cold a bit when I’m writing this out. But before you, only the sitting room was
warm at our stove-heated house. It was so cold that we were not able to set foot at out
guest room. Electric heaters were not effective in such freezing colds. I was feeling the
difficulty of living in a stove-heated house once again in the mornings, because as soon
as I wake up, I had to clean the stove. I can’t describe how difficult it was to leave such a
warm bed. Also, I had to carry coal many times a day to light the stove. That was another
trouble. Moreover, before you, hanging out laundry at our balcony was just a dream for
me. Because when I do that, the smoky smell of coal-burning stove became permeated on
our newly washed clothes. However, thanks to you, such problems are over now. I can use
all rooms of my house during the winter months. I hang out my laundry at our balcony. My
herniated disk problem which occurred because of carrying coals is not painful as it was.
Also, I no longer have to buy those pricy propane cylinders for my kitchen.
So glad I met you Kayserigaz, so glad I have you...
Emel Yılmaz
Housewife
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2012 YILINA GENEL BAKIŞ
OVERVIEW OF THE YEAR 2012

Dünya ekonomisi 2012 yılında, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki sorunlara karşılık yetersiz
ve gecikmeli çözüm çabaları nedeniyle, genel
bir kriz yönetimi gündemi içerisinde kalmaya
devam etmiştir. “Korku Endeksi” olarak da adlandırılan Şikago Opsiyon Borsası Kurulu zımni
oynaklık endeksi VIX, 2012 yılında da önemli
ekonomik gelişmelerin bir tür sismik kaydını
ortaya koymuştur. Özellikle, 2012 yılının Mayıs
ayının sonuna doğru giderek belirginleşen “borç
krizi”nin yönetimi konusundaki anlaşmazlıklar
ve 2012’nin son günlerinde ABD’de “mali uçurum” anlaşmazlığı neticesinde aldığı yüksek değerler, bir risk göstergesi olarak endeksin etkinliğini vurgulamaktadır.
Yılın ilk çeyreğinde Avro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan için 130 milyar avroluk ikinci
kurtarma paketini onayladı, ancak bu da ülkedeki sorunları çözmedi. İtalya, İspanya, Portekiz ile ilgili endişeler devam ederken Hollanda
resesyona girdi. Bu bağlamda, 2012 yılı küresel
ekonomi açısından oldukça zorlayıcı bir yıl
oldu ve birçok ülke ciddi finansal zorluklarla
karşı karşıya geldi ve ekonomilerinde küçülme
trendi gözlemlendi.
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The world economy continued to remain in the
agenda of a general crisis management due to
insufficient and delayed responses to resolve the
problems particularly in developed economies in
2012. The implicit volatility index VIX of Chicago
Options Exchange Board, called as “Fear Index”,
revealed a kind of seismic records of important
economic developments in 2012. In particular,
the disagreements of the management of the “debt
crisis” emerging towards the end of May of 2012,
and its higher values as a result of the dispute of
“fiscal gap” in the U.S in last days of 2012 emphasize the efficacy of the index as a risk indicator.
In the first quarter of the year, Euro-zone finance
ministers approved a second rescue package of 130
billion euros for Greece, but it did not solve the
country’s problems. As concerns for Italy, Spain,
and Portugal continued, the Netherlands entered
into recession. In this respect, 2012 was a very
challenging year for the global economy and the
economies of many countries faced serious fi-
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2012 yılı Türkiye açısından ekonominin yavaşladığı ve bir anlamda ‘yumuşak inişin’ yaşandığı bir yıl oldu. Birçok Avrupa ülkesi ise teknik
olarak resesyona girdi, gelişmiş ülkelerin borçluluk ve işsizlik oranları arttı. Avro Bölgesi’nde
yaşanan ekonomik krizin yol açtığı dış talep
daralması, Türkiye’nin bölgeye yaptığı ihracatın azalmasına neden oldu. 2012’de Türkiye’nin
de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde
yüksek büyüme hızları yerini düşük büyümeye
bıraktı. Türkiye’nin ekonomik büyümesinde net
ihracat etkili olurken, iç tüketimde ise ciddi bir
düşüş görüldü.
2012 yılının ilk üç çeyrekteki GSYH büyüme
oranları ve büyümenin yapısının ortaya koyduğu üzere, bu adımlar, olumsuz küresel koşullar
ve dünya ekonomisine bağlı olarak beklentilerde bozulmanın da etkisiyle, ekonomide belirgin
bir yavaşlama getirmiştir. Özellikle iç talep-dış
talep arasında önemli bir dengeleme görünümü
yaratan söz konusu bu yavaşlama, 2012 yılının
üçüncü çeyreğinde oldukça düşük bir büyüme
oranı ile sonuçlanmıştır.
2011 yılının ilk çeyreğinden itibaren yıllık büyüme hızı yavaşlayan Türkiye ekonomisi, 2012
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre %1,6 oranında büyümüştür.

nancial difficulties, and shrinking trend was observed in their economies.
For Turkey, 2012 was a year of when the economy
slowed down in, and in a sense, there was a ‘soft
landing. Many European countries technically
entered into recession, indebtedness and unemployment rates of the developed countries increased. Contraction in external demand caused
by the economic crisis in the Euro zone, led to a
decline in Turkey’s exports to the region. In 2012,
high growth rates gave its place to low-growth in
developing countries including Turkey. While net
exports became effective to economic growth in
Turkey, there was a serious decline in domestic
consumption.
As growth rates of GDP and growth structure in
the first three quarters of 2012 present, these steps,
with the impact of the deterioration in the economy depending on the adverse global conditions
and expectations for the world economy, brought
a significant deceleration in economy. The deceleration creating an important balancing
view particularly between the domestic demand
and the external demand resulted in a very low
growth rate in the third quarter of 2012.
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Bu dönemde, yıllık büyüme %2,6’lık piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleşmiştir.
TÜİK büyüme rakamlarını yılın ilk çeyreğinde %3,3’ten %3,4’e, yılın ikinci çeyreğinde ise
%2,9’dan %3’e revize etmiştir. Böylece, 2012 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla büyüme bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2012 yılı toplamında ise, ihracat 152,6 milyar
USD’ye yükselirken, ithalat 236,5 milyar USD
seviyesine ulaşmıştır. Böylece, 2012 yılında 84

Turkey’s economy with a deceleration in the annual growth rate from the first quarter of 2011
grew by 1.6% in the third quarter of 2012 compared to the same period of the previous year.
During this period, the annual growth was well
below of the market expectation of 2.6%.
TSI revised growth figures from 3.3% to 3.4% in the
first quarter of the year, and from 2.9% to 3% in
the second quarter of the year. Thus, growth in
the first nine months of 2012 recognized at 2.6%
compared to the same period of the previous year.
In the year 2012 total, exports rose to 152.6 billion
USD and imports reached 236.5 billion USD. Thus,
the foreign trade deficit at the level of 84 bil-

GSYH ( Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % değişimi)
GDP (ratio of percentage change compared to the same quarter of the previous year)
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milyar USD düzeyinde gerçekleşen dış ticaret
açığı bir önceki yıla göre %20,7’lik düşüş kaydetmiştir. 2012 yılında, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki yıla kıyasla 8,5 puan
artarak %64,5’e yükselmiştir.
2012 yılında ihracatın sektörler bazında dağılımı incelendiğinde ilk sıralarda yer alan sektörlerin genel olarak yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Öte yandan, 2011yılında 1,5 milyar
USD ile Türkiye’nin ihracatına sağladığı katkı
açısından 23. sırada yer alan altın, 2012 yılında 13,3 milyar USD’lik ihracat hacmi ile toplam
ihracat artışında belirleyici bir konumda yer
almıştır.

lion USD in 2012, declined by 20.7%. compared to
previous year. The export-import ratio increased
by 8.5 points compared to the previous year and
increased to 64.5%.
Analyzing the distribution of exports in terms of
sectors in 2012, it is seen that the leading sectors
generally followed a horizontal course. On the
other hand, although the gold was ranked as the
23rd in terms of its contribution to Turkey’s exports with $ 1.5 billion USD in 2011, it took a decisive place in total export increase with its export
volume of $ 13.3 USD in 2012.
As a result, Turkey’s economy showed a better performance than the world economy in 2012. However, the economy was in a significant economic
deceleration due to the global economic recession and the contraction in consumption in the
domestic market.
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BALANCE OF TRADE
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DÜNYA’DA ENERJİ
ENERGY IN THE WORLD

The year 2012, in general, has an average trend in
terms of energy. Since the economy in the world
has got into difficulty, especially in Greece and
Spain in the EU countries, no significant increase
has been observed in the energy consumption.
2012 yılı enerji açısından genel olarak vasat
seyire sahip bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.
Dünya’da ekonominin genel olarak AB’de başta
Yunanistan ve İspanya olmak üzere ülke ekonomilerinin zora girmesiyle birlikte, enerji tüketiminde de önemli bir yükseliş görülmemiştir.
2011 yılında Dünya’da enerji tüketimi %2,5 oranında artmıştır. Bu oran 2010 yılında görülen
%5,1 büyümenin oldukça gerisinde kalmıştır.
Yaşanan bu artışta Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerin etkisi belirleyici bir rol oynamıştır.
Çin %11,2 yükselen enerji talebiyle, ABD’yi geride
bırakmış ve Dünya’nın en büyük enerji tüketicisi olmuştur. Çin özellikle kömürde gösterdiği
tüketim artışıyla dikkat çekmiş ve dünya kömür
tüketiminin yaklaşık yarısını gerçekleştirmiştir.
Çin ayrıca tek başına dünya enerji tüketimindeki artışın %71’ini gerçekleştirmiştir.
Fosil yakıtlar enerji talebindeki artışın en
önemli kısmını gerçekleştirmişlerdir ve bu
konumlarını önümüzdeki yıllarda da sürdürmeleri beklenmektedir. Fosil yakıtların, 20122030 arasında Dünya birincil enerji talebindeki
artışın %77’sini oluşturmaları beklenmektedir.

In 2011, energy consumption increased at a rate
of 2.5% in the world. Such rate was much lower
than the increase of energy consumption rate in
2010, which was 5.1%. The influence of developing countries, including Turkey, has played a determining role in that increase. With its energy
demand increasing at the rate of 11.2%, China
surpassed the USA, and became the world’s largest
energy consumer. China attracted the attention
especially with its increasing coal consumption
and accounted for almost half of the world’s
coal consumption. Furthermore, China alone accounted for 71% of global energy consumption
growth.
Fossil fuels accounted for the greatest share of
growth in global energy demand, and it is estimated that such fuels will maintain that share
in upcoming years. It is estimated that between
the years 2012-2030, fossil fuels will account for
77% of the growth in the global primary energy
demand. For example, it is predicted that world
consumption of oil, which is currently 85 mil-

Fossil fuels accounted for the greatest share
of growth in global energy demand, and it
is estimated that such fuels will maintain
that share in upcoming years.
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Fosil yakıtlar enerji talebindeki artışın en
önemli kısmını gerçekleştirmişlerdir ve
bu konumlarını önümüzdeki yıllarda da
sürdürmeleri beklenmektedir.

Örneğin, günlük 85 milyon varil olan petrol talebinin 2015’te 88 milyon varile ve 2030’da 105
milyon varile yükselmesi beklenmektedir.
Dünya enerji tüketiminde en büyük pay %33,1 ile
petrole aittir. Bununla birlikte, petrol son 12 yıldır düzenli bir şekilde toplam tüketim içerisinde
pay kaybetmeye devam etmektedir.Kömür 2011
yılı içerisinde %5,4 büyüme ile fosil yakıtlar
içerisindeki en büyük yükselmeyi görmüştür.
Doğalgazın tüketiminin önümüzdeki dönemde
her senaryoda artmaya devam edeceği öngörülmüştür.
Yenilenebilir enerji ise, 2001’de %0,7 olan payını
10 yıl içerisinde üç kat artırarak %2,1’e yükseltmiştir.
Dünya’nın enerji konusundaki en önemli konu
başlıklarından biri ise, elektrik altyapısı ve
elektrik enerjisinin her yere ulaşabilmesi olarak
ön plana çıkmaktadır. Günümüzün en önemli
altyapı kalemlerinden olan elektriğe ulaşımı
olmayan insanların sayısı yaklaşık 1,8 milyar civarındadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın
yaptığı çalışmalara göre, bu insanların elektriğe kavuşabilmesi için 2030 yılına kadar her
yıl yaklaşık 35 milyar USD yatırım yapılması
gerekmektedir.

lion barrels a day, will increase to 88 million
barrels per day in 2015 and 105 million barrels
per day in 2030.
Oil is the most-used energy in the world with a
total share of 33.1%. Additionally, for the last 12
years, the share of oil in the total consumption
rate has been decreasing regularly. On the other hand, coal made the biggest growth with 5.4%
among the fossil fuels in 2011.
It is estimated that natural gas consumption will
continue to increase in every scenario in upcoming years.
Also, the share of renewable energy, which was
0.7% in 2011, has increased three times to 2.1% in
the last 10 years.
One of the most important developments in the
global energy is that electricity infrastructure
and electric power have the capacity to access to
anywhere in the world. Today, electricity is considered as one of the most significant infrastructure items of the world and the number of people
with no access to electricity is about 1.8 billion.
According to the surveys of International Energy
Agency, universal access to electricity could be
achieved by 2030 with additional annual investment of $35 billion.
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DÜNYA’DA DOĞALGAZ
NATURAL GAS IN THE WORLD

Doğalgaz tüm dünyada etkisini en hızlı artıran yakıtların başında gelmektedir. Özellikle
fosil yakıtlar içerisindeki en temiz ve çevreci
yakıt olması doğalgaza olan ilgiyi ve talebi son
yıllarda hızlı bir şekilde artırmaktadır. Küresel ısınmanın birçok ülkede geliştirdiği bilinç
neticesinde, doğalgaz kullanımı tüm dünyada
düzenli bir artış sergilemektedir. Özellikle LNG
ve Kaya Gazı gibi önemli gelişmelerin de yaşanmasıyla birlikte doğalgazın arzı tedarik çeşitliliği daha sağlam bir temel kazanmaktadır.
Dünya’da kanıtlanmış doğalgaz rezervleri 188
trilyon m3’ten bu yıl için 208 trilyon m3’e yükselmiştir. Öte yandan sürekli yeni kaynaklar da
keşfedilmeye devam etmektedir. Dünya’da bölgesel bazda en büyük rezerv ise, Türkiye’ye komşu
olan Ortadoğu’da bulunmaktadır.
Bilinen bu geleneksel rezervler dışında, gelişen
teknoloji sayesinde önemli bir gaz kaynağı daha
ortaya çıkmıştır ve Dünya doğalgaz piyasasını ciddi bir şekilde etkilemiştir. ABD’deki Kaya
Gazı (Shale Gas) gibi konvansiyonel olmayan
türdeki gaz üretiminde yakın geçmişte yaşanan
gelişmeler ve sürpriz bir şekilde bu ülkenin LNG
ithalatına neredeyse ihtiyaç duymayan bir
konuma gelmesi, bu durum karşısında özellikle

Natural gas is the most growing fuel in the world.
The fact that it is the most clean and environmental-friendly fuel among the fossil fuels increases the interest and demand rapidly in recent
years. As the awareness about global warming has
improved in many countries, the use of natural
gas is growing regularly. Especially because of
important developments such as LNG and Shale
Gas, the natural gas now has a more solid ground
in terms of its diversity of supply.
The amount of world’s proven natural gas reserves
has increased from 188 trillion m3 to 208 trillion m3 this year. Furthermore, new sources are
being discovered continuously. The Middle East,
a neighbour of Turkey, has the largest regional
reserve in the world.
Other than these known traditional reserves, a
new important gas source was introduced thanks
to the advancing technology and made a great
influence on the global natural gas market. Recent developments in the production of nonconventional gas such as the Shale Gas in the USA, the

Fosil yakıtlar içerisindeki en temiz
ve çevreci yakıt olması doğalgaza
olan ilgiyi ve talebi son yıllarda
hızlı bir şekilde artırmaktadır.
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Dünya Doğalgaz Rezervleri

The fact that natural gas is the most
clean and environmental-friendly fuel
among the fossil fuels increases the interest
and demand rapidly in recent years.

Global Natural Gas Rezervs
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Katar gibi bazı ülkelerde LNG arzı fazlalığının
oluşması, bu döneme denk gelen global ekonomik kriz, petrol fiyatlarındaki düşüşler, dünya
genelinde spot LNG fiyatlarında önemli düşüşlere yol açmıştır. 2010 yılında bu büyük değişimin etkisiyle ABD, Rusya’yı geride bırakarak en
büyük doğalgaz üreticisi konumuna gelmiştir.
ABD bu ünvanını 2012 yılında da korumuştur.
2012 yılında ise, AB ülkelerinde yaşanan ekonomik krizin etkisiyle doğalgaz tüketimindeki artış
yatay bir seyir izlemiştir. Doğalgazda tüketimin
artmasına katkı sağlayan faktörler ise, Japonya’nın yaşadığı deprem felaketi sonrasında oluşan nükleer facia sonrasında Japonya, Almanya
gibi bazı ülkelerin elektrik üretiminde nükleer
tesisleri giderek devreden çıkarmaya yönelik kararları olmuştur. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle
Dünya’da gaz ticaretindeki artış daha vasat bir
seviyede kalmış ve %4 olarak gerçekleşmiştir.

fact that this country surprisingly does not need
LNG import, the surplus supply of LNG emerged in
some countries such as Qatar, the recent global
financial crisis and declines in oil prices have
all caused significant declines in the prices of
global spot LNG prices. With the impact of such
an important change, the USA surpassed Russia in
2010 and became the world’s largest natural gas
producer. The USA also remained in this status in
2012.

Dünya’da LNG ticareti ise, %10,1 ile daha hızlı
bir yükselme göstermiştir. LNG ticaretinin payı
toplam gaz ticareti içinde %32’ye yükselmiştir.

In 2012, the growth of natural gas consumption
had a horizontal trend with the influence of financial crisis in the EU countries. The factors
contributed to the growth of natural gas consumption were the decisions of some countries,
including Japan and Germany, to deactivate
nuclear facilities in electricity production as a
result of the nuclear disaster arisen out of the
earthquake in Japan. With the impact of all such
developments, the growth of global gas trade had
an average trend at 4%.

AB’de gaz tüketimi yaşanan ekonomik darboğazın da etkisiyle %9,9 düşerek tarihindeki en
yüksek düşüşü görmüştür.

The global LNG trade had a faster growth at a rate
of 10.1%. Also, the share of LNG trade increased to
32% in the total gas trade.
The gas consumption in the EU declined at a rate
of 9.9% with the impact of financial bottleneck,
and saw the biggest decline in history.

61

Faaliyet Raporu - 2012

TÜRKİYE’DE ENERJİ
ENERGY IN TURKEY

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak enerji
tüketimi açısından hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik
nüfusu ve son yıllarda istikrarlı bir şekilde gelişen ekonomisi sayesinde enerji tüketimi ve enerji
piyasası önemli gelişmeler kaydetmektedir. 2012
yılında Türkiye birincil enerji tüketimi yaklaşık
%9’luk bir artışla, 108 milyon TEP’e ulaşmıştır.
Türkiye’nin enerji tüketiminin %90’ını fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Doğalgaz, en çok kullanılan birincil enerji kaynağı olma özelliğini
ilk kez 2009 yılında kazanmış ve bu konumunu
halen korumaktadır.
Türkiye’nin enerji ithalatı ekonominin büyümesine paralel olarak yükselmektedir. 2012 enerji
ithalat rakamı yıl sonu itibariyle 54 milyar
dolar civarındadır. 5 milyar dolar aynı kalemde ihracatımız olduğu düşünüldüğünde net
ithalat yaklaşık 50 milyar dolar civarındadır.
Avrupa’daki kriz yanında Ortadoğu’da yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı yükselen petrol
fiyatları Türkiye’nin enerji faturasını yükselten
artışın en önemli dinamikleridir.

As a developing country, Turkey makes a rapid
progress in terms of energy consumption. Thanks
to its young and dynamic population and the
consistently developing economy in recent years,
Turkey’s energy consumption and energy market
improves significantly. In 2011, Turkey’s growth
rate of primary energy consumption was 9%,
reaching 108 million TOES.
Fossil fuels account for 90% of energy consumption in Turkey. Natural gas became the most-used
primary energy source in 2009, and is still at the
top.
Energy import of Turkey increases in parallel
with the development of its economy. As of the
end of 2011, the energy import value was about 54
billion USD. Considering that the country has 5
billion USD of export value, the net import value
is about 50 billion USD. The most important dynamics increasing the energy bill of Turkey are
the increasing oil prices due to political develop-

Doğalgaz, en çok kullanılan
birincil enerji kaynağı
olma özelliğini ilk kez
2009 yılında kazanmış
ve bu konumunu halen
korumaktadır.
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Natural gas became
the most-used primary
energy source in 2009,
and is still at the top.
Türkiye’de Birinci Enerji Tüketimi
Turkey’s Primary Energy Consumption
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Türkiye birincil enerji kaynakları bakımından
yaklaşık %73 oranında dış kaynaklara bağımlı durumdadır. Dış kaynaklara bağımlılığın en
yüksek olduğu birincil enerji kaynağı doğalgazdır. Öte yandan konutlarda kullanılan kömürün de çok büyük bir kısmı ithal edilmektedir.
Türkiye Elektrik Fiyatları açısından AB ile rekabet edebilir durumdadır. Elektrik fiyatları AB
ortalamasından önemli derecede daha düşüktür. Bu açıdan bakıldığında ENSO-E bağlamında Türkiye’nin AB ile olan elektrik ticaretinin
gelişme potansiyelinin yüksek olduğu ifade
edilebilir.
2011 yılında Türkiye enerji piyasasının en
önemli gündem konusu elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi olmuştu. Elektrik dağıtım ihaleleri ihaleler ilk yapıldığında yüksek
fiyatlarla sonuçlanmış ancak devam eden süreç
içerisinde yalnızca iki dağıtım şirketinde özelleştirme süreci başarıyla tamamlanabilmişti.
Geriye kalan 5 elektrik dağıtım şirketinde ise,
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ments in Middle East, besides the financial crisis
in the EU.
In terms of primary energy sources, Turkey is
dependent on foreign sources at a rate of about
73%. Among the primary energy sources, natural
gas accounts the greatest dependence on foreign
sources. On the other hand, majority of the coal
consumed at houses is also imported.
Turkey is capable to compete with the EU in terms
of electricity prices. The electricity prices in Turkey are significantly lower than the EU average.
When viewed from this aspect, Turkey has a high
potential to improve its electricity trade with the
EU under the ENSO-E.
The most important agenda topic of Turkey’s energy market in 2011 was the privatisation of elec-
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ihaleler iptal edilmişti. 2012 yılında ihalesi iptal edilen büyük dağıtım bölgelerinden üçünün
ihalesi yeniden gerçekleştirilmiş ve devir süreci
de devam etmektedir. Bununla birlikte yenilenen ihalelerde ihale bedeli belirgin bir şekilde
azalmıştır.
Bir ülkenin enerji piyasasının gelişim potansiyelini en güzel betimleyen göstergelerden biri,
o ülkedeki kişi başı elektrik tüketimidir. Türkiye’de kişi başı elektrik tüketimi AB ülkelerine
kıyasla oldukça düşük seviyededir. Ülkeler için
gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan kişi başı enerji tüketiminin Türkiye geliştikçe çok daha üst noktalara ulaşması
beklenmektedir. Örneğin Almanya’daki kişi başı
tüketim Türkiye’nin yaklaşık üç mislidir.
Türkiye’nin kişi başı elektrik tüketiminde olduğu
gibi kişi başı doğalgaz tüketiminde de önemli gelişim potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye ortalama doğalgaz tüketimi açısından diğer Avrupa
ülkelerine kıyasla son sıralarda bulunmaktadır.
Örneğin Almanya’da kişi başı tüketim Türkiye’nin üç katı iken, Kanada’da yaklaşık 7 katıdır.

tricity distribution regions. The first electricity
distribution tenders resulted in high prices. However, in time, only two distribution companies
completed the privatization process successfully.
The tenders were cancelled in other 5 electricity distribution companies. In 2012, tenders were
held for three large distribution countries, and
the transfer process is currently in progress. Additionally, the tender price declined significantly
in the new tenders.
One of the most influential indicators reflecting
a country’s development potential in the energy
market is the electricity consumption per capita
of that country. Turkey’s electricity consumption
per capita is very low compared to the EU countries. The energy consumption per capita, which
is regarded as one of the most important indicators of development level of a country, is expected to reach higher levels as Turkey develops.
For example, Germany’s consumption per capita
is about three times greater than Turkey’s.
Just like in the area of electricity consumption
per capita, Turkey has a significant growth potential in the natural gas consumption per capita.
Compared to other European countries, Turkey

Türkiye son yıllarda enerjide gösterdiği talep artışıyla en öne çıkan ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’de 1994, 1998, 2001 ve 2008 yılların-

Turkey has made the second biggest progress in
energy demand after China, thus drawing the
attention of energy world.
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Türkiye, Çin’in arkasından enerji talebinin en
çok yükselme kaydettiği ülke olarak dünyada
enerji konusunda odak noktası olmuştur.

da yaşanan krizlere rağmen enerji tüketimi son
25 yılda dört kat yükselmiştir. Türkiye, Çin’in
arkasından enerji talebinin en çok yükselme
kaydettiği ülke olarak dünyada enerji konusunda odak noktası olmuştur.
Türkiye’de elektrik üretimi ve tüketimi hızlı bir
şekilde artmaktadır. Ekonomik refah seviyesinin
yükselmesi ve birim tüketimin de zaman içerisinde yükselmesiyle, bu ivmenin uzun bir süre
daha bu şekilde devam edeceği öngörülmektedir. Elektrik üretiminde en yüksek payı %43 ile
doğalgaz almaktadır. Doğalgazın payı yüksek
olmasına rağmen son 2 yıldır düzenli şekilde
düşmektedir. Hidrolik kaynaklardan elde edilen
elektriğin payı özellikle bahar aylarında hızla yükselmektedir. Kömürle yapılan üretimin
üzerindeki karbon emisyonu baskısı ise, çevresel
hassasiyetten dolayı gittikçe artmaktadır.

has a very low rate in terms of average natural
gas consumption. For example, Germany’s and
Canada’s consumption per capita is about three
and seven times greater than Turkey’s, respectively.
In recent years, Turkey shines out with its demand growth in energy. Despite the financial
crisis occurred in Turkey in 1994, 1998, 2001 and
2008, the rate of energy consumption has increased four times in the last 25 years. Furthermore, Turkey has made the second biggest progress
in energy demand after China, thus drawing the
attention of energy world.
Electricity production and consumption is rapidly increasing in Turkey. With the improvement
of economic welfare and unit consumption in
time, it is estimated that such acceleration will
last for a long time. Natural gas accounts for the
greatest share in electricity production, at a rate
of 43%. While the natural gas accounts for the
greatest share, such share has declined in the last
2 years. Especially during the spring, the share
of electricity from hydraulic sources increases
significantly. The pressure of carbon emission on
production by coal intensifies because of environmental sensitivity.
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TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ
NATURAL GAS IN TURKEY

Türkiye doğalgaz açısından da oldukça stratejik
bir öneme sahiptir. Bu bağlamda doğalgaz bakımından şu özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
• Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine
göre, dünya doğalgaz rezervinin 3/2’sine sahip
olan Avrasya ve Ortadoğu bölgesiyle komşudur.
• Bu konumu dolayısıyla Türkiye, Hazar havzasından ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya giden gaz
için alternatif bir güzergah teşkil etmektedir.
• Türkiye’de doğalgaz piyasası EPDK tarafından
düzenlenmekte ve denetlenmektedir.
•
Türkiye’deki piyasa düzenlemeleri AB üçüncü enerji paketiyle uyumlu hale getirilmiştir.
• Doğalgaz piyasası, 2001 yılında çıkarılan
4646 nolu Doğalgaz Piyasası Kanunu’na göre
düzenlenmektedir.
• EPDK piyasayı rekabete açacak düzenlemeleri sürekli hayata geçirmekte ve doğalgazda serbest tüketici limitini her yıl aşağı çekmektedir.

Turkey is located at a very strategic position in
terms of natural gas. In the context of natural
gas, it stands out with its following features:
• Turkey is a neighbour of Eurasia and Middle
East, which account for 3/2 of global natural gas
reserves according to the date of International
Energy Agency.
• Due to its location, Turkey constitutes an alternative route for the gas transported from the
Caspian Basin and Middle East to Europe.
• In Turkey, natural gas market is regulated and
audited by Energy Market Regulatory Authority
(EMRA).
• Market regulations in Turkey have been made
compliant with the EU’s third energy package.
•
The natural gas market is regulated according to Natural Gas Market Law numbered 4646,
dated 2001.

Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin çok yüksek
oranda ithalata bağımlı olması dolayısıyla,
doğalgaz üretimi oldukça sınırlı bir hacme

Türkiye, doğalgaz
açısından oldukça
stratejik bir öneme
sahiptir.
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Turkey is located at a
very strategic position in
terms of natural gas.

sahiptir. Toplam tüketimin içerisinde Türkiye’de
üretilen doğalgazın payı, yalnızca %3 civarındadır. 2011 yılında Türkiye’de yaklaşık 726 mio
m3 doğalgaz üretilmiştir. Doğalgaz üretimi son
iki yıldır hemen hemen aynı seviyede gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin 2012 doğalgaz ithalatı yaklaşık 46
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. En çok gaz
elektrik üretiminde kullanılmıştır. Kayserigaz
ise, ülke gaz hacminden %1,3 pay almaktadır. Doğalgaz tüketimi geçen yıla kıyasla yaklaşık %5
oranında artarak önemli bir artış kaydetmiştir.
Tüketim kriz öncesi dönemi aşarak önemli bir
ivme kazanmıştır. Öte yandan bu yıl yaşanan
diğer önemli bir gelişme ise, 25 yıl önce imzalanan Batı hattı anlaşmasındaki “al ya da öde”
cezalarından doğan 3 milyar m3 gazı Türkiye
2012’de kullanmış ve herhangi bir al ya da öde
yükümlülüğü kalmamıştır. Güney Akımın imzalanması sonrasında ise, Türkiye gaz fiyatlarında Rusya’dan indirim almayı başarmıştır.

• EMRA continuously introduces regulations to
ensure competition in the market, and lowers the
free consumer limit in natural gas every year.
Due to Turkey’s high dependence on import in natural gas consumption, natural gas is produced in
a very limited volume. The share of natural gas
produced in Turkey in total consumption is 3%
only. In 2011, Turkey produced about 726 million
m3 of natural gas. In the last two years, the rate
of natural gas production was almost the same.
In 2012, Turkey’s natural gas import volume was
about 46 billion m3. Most of the gas was used
in electricity production. Kayserigaz accounts
for 1.3% of the country’s gas volume, achieving an
important growth by increasing its natural gas
consumption by 5% compared to previous year.
The consumption overcame the pre-crisis period
and made an important progress. On the other
hand, another important development occurred
in this year was that in 2012, Turkey used 3 billion m3 of gas originating from the “buy or pay”
penalties in the West Line Agreement signed 25

Sektörlere Göre Gaz Tüketimi
Sectoral Gas Consumption
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Konut
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%53
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Industry
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Doğalgazın Türkiye’de konutlarda kullanımı ilk kez 1988 yılında Ankara’da başlamıştır.
2001 yılında yayımlanan 4646 nolu doğalgaz
piyasası kanunundan önce ise, sadece 6 ilde
doğalgaz dağıtımı mevcut bulunmaktaydı. 2003
yılında başlayan doğalgaz dağıtım özelleştirme
ihaleleriyle birlikte doğalgaz dağıtımının yapıldığı şehir sayısı 60’ın üzerine çıkarak önemli ve
kayda değer bir gelişme ve büyüme sağlanmıştır. Türkiye Doğalgaz altyapısı nüfusun %92’sini
kapsayan büyüklüğe ulaşmıştır. Doğalgaz altyapısı özellikle son birkaç yılda yüksek hızla
gelişmiştir. Ülke genelinde Penetrasyon oranı ise
yaklaşık %25 düzeyindedir ve önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenmektedir.
Türkiye’nin yıllık gaz ithalat kapasitesi yaklaşık
58 milyar m3 civarındadır. LNG ithalat kapasitesi ise, yıllık yaklaşık 12 milyar m3 civarındadır. Türkiye’de iki adet LNG terminali bulunmaktadır ve bunlardan bir tanesi kamuya diğeri
ise, özel sektöre aittir. Türkiye’nin yıllık ihracat
kapasitesi ise, yıllık 3.6 milyar m3 civarındadır.

years ago, and thus has no “buy or pay” obligation anymore. Furthermore, after the signing of
South Stream project, Turkey managed to receive
discount in gas prices from Russia.
Natural gas was introduced to houses in Turkey
firstly in 1988 in Ankara. Before the Natural Gas
Market Law numbered 4646, entered into force
in 2001, only 6 provinces had natural gas distribution. With the privatisation tenders on natural
gas distribution initiated in 2003, the number of
provinces with natural gas delivery became 60
and the market experienced a significant and notable progress and growth. Turkey’s natural gas
infrastructure today covers 92% of the country’s
population. Especially in recent years, the natural gas infrastructure had been developed rapidly. The penetration rate is about 25% countrywide
and it is estimated to increase rapidly in upcoming years.
Turkey’s annual gas import capacity and LNG
import capacity are about 58 billion m3 and 12
billion m3, respectively. In Turkey, there are two

Turkey’s natural gas infrastructure today
covers 92% of the country’s population .
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Türkiye Doğalgaz altyapısı nüfusun
%92’sini kapsayan büyüklüğe ulaşmıştır.

Türkiye’nin doğalgaz altyapısı konusunda en sorunlu olduğu konu ise, doğalgaz depolama altyapısıdır. Türkiye’de halihazırda Silivri’de bulunan TPAO’ya ait 2,6 milyar m3 lük bir doğalgaz
deposu hizmet vermektedir. Bu miktar ise, Türkiye’nin yaklaşık 20-25 günlük ihtiyacını ancak
karşılayabilmektedir. 2012 başından itibaren
ise, Tuz Gölü’nün altında 1 milyar m3 lük bir
deponun daha inşasına başlanmıştır. Bu açıdan
bakıldığında, Türkiye’de doğalgaz konusunda
gelişime muhtaç en önemli konulardan birinin
depolama altyapısı olduğu ifade edilebilir.
2001 yılında çıkarılan 4646 nolu doğalgaz
piyasası kanunuyla temel olarak doğalgaz
piyasanın serbestleştirilmesi ve rekabetin tesis
edilmesi hedef alınmıştır. Kanun kapsamında bu
hedeflere ulaşmak için şu yöntemler benimsenmiştir;
• BOTAŞ’ın pazar payının gaz devri programlarıyla 2009 yılına kadar %20’ye düşürülmesi ve
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı haricinde
yeni gaz alım anlaşması yapmaması,

LNG terminals; one of them is a public terminal
and the other one is a private terminal. Also, Turkey’s annual export capacity is about 3.6 billion
m3.
One of the problems of Turkey in terms of natural gas infrastructure is the country’s natural
gas-holder infrastructure. Currently, there is one
gas-holder in Silivri, belonging to TPAO, and it
may hold 2.6 billion m3. That amount is capable
to meet Turkey’s natural gas need for only 20-25
days. Also, around Salt Lake, there is a gas-holder
construction in progress since the beginning of
2012, and it will have the capacity of 1 billion
m3. In this regard, it can be suggested that one of
the most important aspects of Turkey that need
improvement in terms of natural gas is the gas
storage infrastructure.
With the enforcement of Natural Gas Market Law
numbered 4646 in 2001, it was mainly aimed
to privatize the natural gas market and establish
the competition. Within the frame of this law, the
following methods have been adopted to achieve
the foregoing aim:
• Decreasing the market share of BOTAŞ to 20%
by 2009 through gas transfer programs and entering into no contract for gas purchase other
than LNG import,
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• BOTAŞ’ın her takvim yılında devretmesi gereken miktarın, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte alım taahhüdünde bulunulan toplam doğalgaz miktarının en az %10’u olması,
• Herhangi bir tedarikçinin pazar payının %20
’yi geçmeyecek şekilde sınırlandırılması,
• BOTAŞ’ın iletim, depolama ve ticaret faaliyetlerinin değişik tüzel kişilikler vasıtasıyla
yürütülmesine imkan sağlayacak şekilde ayrıştırılması,
• Şehir içi dağıtımının EPDK tarafından yapılacak ihaleler sonucu kazanan özel kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilmesi.
Bu kanun kapsamında hedeflenen son iki madde dışında diğer konularda tam anlamıyla
başarı sağlanamamıştır. Doğalgaz piyasasında,
kamu tekeli BOTAŞ’ın açık ara hakim konumu
halen devam etmektedir. Kanun kapsamında özel
sektöre 4 milyar m3’lük bir devir gerçekleştirilmiş ve bu miktar da piyasa hacminin yaklaşık
%10’una tekabül etmektedir. 2012 yılında ise, bu
konuda önemli bir adım atılmış ve süresi dolan
6 miyar m3’lük batı hattı kontratı özel sektöre
devredilmiştir. Bu devirle birlikte özel sektörün
payı %23’e çıkarılmıştır.
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•
The amount required for BOTAŞ to transfer
each calendar year should be minimum 10% of
total amount of natural gas undertaken to be
purchased on the effective date of law,
•
Maximum market share of each supplier
should be limited to 20%,
•
Delivery, storage and commercial activities
of BOTAŞ should be separated in a way to allow
them to be performed by various legal entities,
• Provincial distributions should be carried out
by private corporations winning the tenders held
by EMRA.
Except the last two articles aimed under the said
law, no proper and complete success has been
achieved so far. In the natural gas market, BOTAŞ,
the public monopoly, maintains its dominance
by far. Under the law, 4 billion m3 of natural
gas has been transferred to the private sector, and
that amount corresponds to only 10% of market
volume. However, in 2012, the expired West Line
contract at the amount of 6 billion m3 was
transferred to the private sector, and that was an
important step in this regard. With this transfer,
the share of private sector increased to 23%.
Turkey meets 60% of its natural gas need from
Russia. According to the strategic plan of Ministry of Energy, the goal is to make this share under
50% and go for a more diversity in source coun-
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Turkey meets 60% of its natural
gas
need from Russia . According to the
strategic plan of Ministry of Energ
y,
the goal is to make this share under
50% and go for a more diversity in
source countries.

Türkiye doğalgaz ihtiyacının %60’lık bir kısmını
Rusya’dan karşılanmaktadır. Enerji Bakanlığı
stratejik planına göre bu payın %50’nin altına çekilmesi ve kaynak ülkelerde daha fazla
çeşitliliğe gidilmesi hedeflenmektedir. Türkmenistan’la anlaşma yapılmasına rağmen gaz
bu ülkeyle gaz ticareti yakın bir dönem içinde
başlayamayacaktır. 6 milyar m3’lük Batı hattı
anlaşması 2011 yılı başında dolmuş ve BOTAŞ
sözleşmeyi uzatmamıştır. Sözleşme 2012 yılında
özel sektör eliyle yenilenmiştir.
Sonuç olarak 2012 yılı Türkiye’de önemli bir yıl
olmuş ve bazı temel konular ön plana çıkmıştır;
• 2012 Türkiye’de enerji talebinin yükseldiği
bir yıl olmuştur,
• Doğalgazın yeni ulaştığı bölge ve şehirlerde
kullanım oranının yükselmesiyle önümüzdeki yıllarda da talep artışının güçlü bir şekilde
artması beklenmektedir,
• 2012 yılında özel sektöre devredilen 6 milyar m3’lük Batı hattı kontratı doğalgaz piyasasının liberalleşmesi açısından oldukça olumlu
bir adım olmuştur.
• Türkiye’de doğalgazın elektrik üretimindeki payının önümüzdeki yıllarda düşürülmesi
planlansa da uzun bir süre daha hakim konumunu koruması beklenmektedir,
• 2013 yılında AB bölgesinde veya Ortadoğu
kaynaklı yaşanabilecek ciddi bir ekonomik durgunluğun enerji tüketimini de yavaşlatabileceği
ifade edilebilir.

tries. Despite the agreement signed with Turkmenistan, the gas trade with that country will
not start in a short time. The West Line contract with amount of 6 billion m3 expired at
the beginning of 2011, and BOTAŞ did not renew
the contract. Then, the contract was renewed in
2012 by the private sector.
In conclusion, 2012 was an important year for
Turkey, and the main developments in this area
were as follows;
•
In 2012, the energy demand increased in
Turkey,
• It is estimated that the demand growth will
increase rapidly in upcoming years, with the
increase of consumption rate in regions and
cities with access to natural gas,
•
The transfer of west line contract with an
amount of 6 billion m3 to private sector in 2012
was a very important and positive step for the
liberalization of natural gas market,
• Although the plan is to decrease the share of
natural gas in electricity production in Turkey in upcoming years, it is estimated that such
share will be dominant for a long time,
• It can also be suggested that a possible serious
financial recession in the EU or Middle East in
2013 will slow down the energy consumption
as well.
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KAYSERİ’DE DOĞALGAZ
NATURAL GAS CONSUMPTION IN KAYSERI

Yıllık Abone (BBS)
248.749

Yearly Subscribers

Toplam Abone

2004

2005

2007

2008

2009

2010

28.155

31.809

28.164

2006

32.434

67.117

43.866

38.691

20.150

20.150

50.761

70.911

109.602
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220.585

Total Subscribers
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2011
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2012 GAZ TÜKETİMLERİ
2012 GAS CONSUMPTION

237.501

SERBEST OLMAYAN TÜKETİM (Milyon m3)

2004
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162.314
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RAKAMLARLA YATIRIMLARIMIZ
OUR INVESTMENTS

YATIRIMLAR 2012
INVESTMENTS 2012

YATIRIMLAR

MİKTAR

BİRİM

ANA HAT

77

KM

SERVİS HATTI

27

KM

SERVİS KUTUSU
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ADET
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6.502

M2

ÇELİK HAT

7

KM
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1
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Investments
Main Line

Service Line
Service Box
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Steel Line

District Station

Quantity
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Investments 2004 - 2012
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ADET
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38

ADET

30.189

ADET

Investments
Steel Line
Pee Line

Service Line

District Station
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SERVİS KUTUSU
Service Box

74

Quantity
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ÇELİK HAT

BİRİM

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

YILLIK

KM

80

34

16

22

46

4

6

9

8

TOPLAM

KM

80

114

129

152

198

201

208

217

224

PE HAT

BİRİM
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2012

YILLIK

KM

191
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TOPLAM

KM
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1220

1317

1395

BİRİM
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KM
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72
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KM
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407

430

458

490

517

BİRİM

2004
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YILLIK

KM

5.768

2.247

5.012

4.071

7.427

1.130

1.438

1.766

1.330

TOPLAM

KM

5.768

8.015

13.027

17.098

24.525

25.655

27.093

28.859

30.189

BÖL. REG.

BİRİM
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KM
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4

3

2
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KM
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Pe Line
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Yearly
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SERVİS HATTI

Service Line
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Yearly
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Service Box
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District Station

Unit

Yearly
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VANA GRUBU

BİRİM

2004
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YILLIK

KM

13

7

2

7

4

0

4

0

1

TOPLAM
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13

20
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33
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37
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Valve Group

Unit

Yearly
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ŞEHİRLER SOLUNAN HAVANIN KALİTESİ İLE MARKA OLURLAR
CI TIES BECOME A BRAND WI TH THE QUALI TY OF THE
AIR THEY INHALE

Sanayi Devrimi sonrasında endüstrinin hızla ve
doğa kanunlarına aykırı olarak gelişmesi, insan
nüfusunun insanlık tarihi açısından en hızlı artışının olması ve beraberinde ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik endüstriyel çalışmalar
yapılması dünyamızda büyük yok oluşun başlangıcına neden olan faktörlerdir.
Yukarıda bahsedilen, iki faktör de beraberinde
onlarca faktörü tetiklemiştir. Bununla doğru
orantılı olarak da son 100 yılda 10.000’e yakın
canlı türünün tamamen yok olması ve 100’lerce
canlı türünün de yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya kalması söz konusudur.
Canlıların var olmaları için temel kaynaklardan ilki olan hava ise insan nüfusunun artması
ve doğaya aykırı şekilde hiçbir önlem almaksızın gelişen endüstriyelleşme modeli, havanın
içerisinde bulunan canlı yaşamı için gerekli
olan gazların oranlarını değiştirmiş ve yüzlerce
canlı türünün yok olmasına, onlarca sebebi çözülemeyen ve tedavi edilemeyen hastalığa neden
olmuştur.

The rapid development of industry in violation
of the laws of nature after the industrial Revolution, the fastest human population growth in
the history of humanity together with industrial
works to meet the needs , are major factors leading to the beginning of extinction in our world.
Two factors mentioned above have triggered dozens of factors. In direct proportion to this, in the
last 100 years, 10,000 species have extinct, hundreds of species also now face with the danger of
extinction.
As for air, the first main source for livings to
survive, the increase in human population and
industrialization developing the model without any measures and contrary to nature, have
changed the rates of the gases contained in air
required for the livings and caused hundreds of
species extinction and dozens of permanent and
untreatable diseases.

“ Ülkeleri ve şehirleri marka yapan yaşanabilir
hava kalitesdir!” sloganıyla yola çıkan Kayserigaz,
gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak
için çaba göstermektedir.
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Kayserigaz, setting off its journey with the motto
“Cities become a brand with the quality of the air
they inhale!” strives to leave a better world for future
generaitons.

Bir önceki yüzyılın gelişmişlik düzeyi olarak
gösterilen hızlı sanayileşme modeli 2000’li yıllarda yerini yaşam döngüsü açısından da öneme sahip çevreci yaklaşımlara bırakmıştır. Bu
aşamada ülkeleri insanlar için marka haline
getiren olguların başında hava kalitesi ve doğaya saygısı yer almaktadır.
“Ülkeleri ve şehirleri marka yapan yaşanabilir
hava kalitesidir! “ sloganıyla yola çılan Kayserigaz, enerji sektörünün öncü firması olarak sadece faaliyet gösterdiği ili kısa zamanda, sanat
ve ticaret merkezi haline dönüştürmenin dışında ayrıca bir de gelecek nesillere daha güzel
bir dünya bırakmak için çaba göstermektedir.
Kayserigaz, Kayseri şehrini hava kalitesi ile de
Türkiye’de marka şehir haline getirmek, Kayseri
ilindeki vatandaşların uzun ömürlü ve sağlıklı
bir yaşam sürmelerini sağlamak için “Şehirler
Solunan Havanın Kalitesi İle Marka Olurlar”
Sosyal Sorumluluk Projesini başlatmıştır.

Rapid industrialization model shown as the level
of development in the previous century, left its
place in 2000’s to environmental approaches
having importance also in terms of life-cycle. At
this stage, air quality and respect for nature are
the major factors to make a country a brand for
the people.
As a leader company in the energy sector, Kayserigaz, setting off its journey with the motto “Cities
become a brand with the quality of the air they
inhale!”, strives to convert the city in which it
operates into a a center of industrialization, art
and commerce in a very short time as well as to
leave a better world for future generations. Kayserigaz initiated the social Project “Cities become
a brand with the quality of the air they inhale”
to make the city of Kayseri a brand in Turkey and
to ensure the people of Kayseri to live a long and
healthy life.
Kayserigaz, set out its journey with the Project
“Cities become a brand with the quality of the air
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Kayserigaz, “Şehirler Solunan Havanın Kalitesi
İle Marka Olurlar” projesi ile Kayseri halkı için
temiz ve kaliteli hava sahası sağlamak amacıyla sadece kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olarak yola çıkmıştır; ancak projenin önemi
fark edilerek proje, sürdürülebilir kurumsal
sosyal sorumluluk çalışması haline dönüştürülmüştür.
Sürdürülebilir bir proje haline dönüşen “Şehirler Solunan Havanın Kalitesi İle Marka Olurlar”
projesi, her yıl belirli bir kaynak harcanmasına
karar verilmiştir. Böylece Kayseri’de bu algının
yerleşmesi için düzenlenecek yardım, reklam,
halkla ilişkiler faaliyetleri, etkinlik, bilinçlendirme çalışmaları ve propaganda faaliyetlerine
hız verilmiştir.
2012 Yılı ilk 10. ayında proje için ayrılan ve
Kayseri ili içerisinde çevreye duyarlı kanaat önderleri ve kuruluşların temsilcilerinden
oluşan komisyonun destekledikleri bir kaynak
oluşturulmuştur. Bu aşamada projeye aktarılan
kaynak; gerçekleştirilen etkinlik, bağış, reklam,
halkla ilişkiler faaliyetleri propaganda ve bilinçlendirme çalışmaları neticesinde belirli

they inhale” to provide a clean and good quality
of air for the people of Kayseri only as a social
responsibility project. However, the significance
of the project has been noticed and it has been
transformed into a social responsibility work.
For the project “Cities become a brand with the
quality of the air they inhale” which has become
a sustainable project, it is decided to spend a specific financial source each year. Thus, for the establishment of this perception in Kayseri, charity,
advertising, public relations activities, awareness-raising and propaganda activities have been
accelerated.
In the first 10 months of the year 2012, a financial
source was established with the allocated financial source supported by the commission consisting of environmentally friendly opinion leaders

Kayseri’ de 20.000 ağaçlık orman
oluşturulmuş ve 30.000 ilköğretim öğrencisine
çevre konulu eğitimler verilmiştir.
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20.000 wooded forest land was established
in Kayseri and 30,000 primary school
students were given training about the
environment.

kalemler halinde bütçede yer almış ve ucu açık
bırakılmıştır. Bu bütçe ile aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.
Kayseri orman alanı açısından en kurak bölgelerin başında gelmesinden dolayı Kayseri Mimarsinan Bölgesine 20.000 ağaçlık orman oluşturulmuş ve tamamen Kayserigaz tarafından
arsa ve 1 yaşındaki fideler finanse edilmiştir.
İlköğretim okullarında Çevre Eğitimleri veren
Kayserigaz Maskotu Dolgi organizasyonlarına,
“Şehirler Solunan Havanın Kalitesi İle Marka
Olurlar” kurumsal sosyal sorumluluk çalışması içerisinde yer verilmiştir. Böylece, 30.000
ilköğretim öğrencisine çevre konulu eğitimler
verilmiştir. Dahası Karaağaç, çam ladin, köknar
ağaçlarının tohumlarının bulunduğu %100 geri
dönüşümlü malzemeden ve geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş kalemler öğrencilere
dağıtılmıştır.
Kayserigaz Çocuk Tiyatrosu, faaliyete geçmiş
ve Hava Kalitesinin önemine seslenen tiyatro
gösterimi gerçekleştirilmiştir. Kayserigaz çocuk
tiyatrosunun 1 seansında 170 çocuk tiyaroyu izlemektedir. 2012 yılında toplamda 143 kez tiyatro perdesi açılıp kapanmıştır.

and organizations representatives. At his stage the
financial source transferred to the project was
itemized in the budget as a result of events, donations, advertising, public relations and propaganda and awareness-raising activities and left
open-ended. The following activities were carried
out with the budget.
Since Kayseri is in the lead in terms of the driest
regions as for forest, 20.000 wooded forest land
was established in Kayseri Mimarsinan and the
land and 1-year-old seedlings were funded entirely by Kayserigaz.
The project “Cities become a brand with the quality of the air they inhale” have been included in
organizations of Kayserigaz mascot Dolgi providing environmental trainings in primary schools
as a social responsibility work. Thus, 30,000 primary school students were given training about
the environment. Moreover, pens made of 100% recycled material were distributed to the students
with the seeds of elm, pine, spruce, fir trees.
Kayserigaz children’s theatre was commissioned
plays addressing the importance of air quality
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Kayseri ilinde insanların gün içerisinde en
fazla ziyaret ettiği bölgelerde stantlar açılmış
ve Hava Kalitesinin kötü olması durumunda
sağlığa ne tür zararlar verebileceğini içeren
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Etkinlik
sırasında stantta bulunan uzman doktorlar ile
katılımcılara KOAH hastalığı ön kontrolü yapılmıştır. Tahmini olarak 100.000 kişiye ulaşılmış
ve 2500 kişi de sağlık kontrolünden geçirilmiştir.
Kurumsal yayınlarımızda akciğer hastalıklarının önemine uzman görüşü ile beraber değinilmiştir. Bu bilgilendirme yazılarının toplamda
40‘a yakın basın kuruluşunda belirli dönemlerde yer alması sağlanmıştır. Ayrıca şehirlerin
doğaya en az zarar veren ve havanın kalitesini
en çok artıran yakıt olan “doğalgaz” hakkında
Kayseri halkına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
Kurum içerisinde birimlerin kullandığı araçlar
düzenli olarak egzoz testlerine tabi tutulmuş ve
egzoz testini geçemeyen kiralık araçların sözleşmeleri feshedilmiştir.

were played. 170 children can watch a play in a
session of Kayserigaz children’s theater. In 2012,
the theater curtain opened and closed 143 times
in total.
In the city of Kayseri, stands were opened in the
most visited areas during the day and informative
events about how a poor quality of air may harm
the health were carried out. During the events,
participants were pre-examined against COPD
disease by specialists in the front of the stand.
Approximately 100,000 people were reached and
2,500 people were in pre-examined.
In our corporate publications, the importance of
lung diseases were discussed with expert opinions.
These informative articles were ensured to take
place in nearly 40 media organization at certain times. In addition, awareness-raising events
were organized for the people of Kayseri about the
“natural gas” increasing the air quality with the
least harm to the environment. .

Kayserigaz, Enerji piyasası Doğalgaz
sektörünün en önemli ödüllerinden Altın
Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülüne
layık görülmüştür.
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Kayserigaz was qualified for Golden Valve
Natural Gas Success Award, one of the
most important awards of energy sector.

Kayserigaz olarak bütün çalışmalarında olduğu
gibi bu projede de kurum çalışanlarının sosyal
sorumluluk çalışmasına destek olmaları için
kurum çalışanlarına bilinçlendirme toplantısı
düzenlenmiştir.
Doğalgaz’a Abone Olan Her Müşteriye özel tüpü
içerisinde 30.000 adet fidan dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Kayserigaz, 2012 yılında sosyal sorumluluk
projeleri ile solunan havanın kalitesine katma
değer sağlamış ve Kayserigaz sevimli maskotu
Dolgi ile geleceğin bireyleri olan çocuklar için
düzenlediği tiyatro oyunları ve çevre konulu
seminerler düzenlemiştir. Kayserigaz’ın gerçekleştirdiği “Şehirler Solunan Havanın Kalitesi
ile Marka Olurlar’’ ve ‘’Dolgi Çocuk Tiyatrosu ve
Çevre Seminerleri’’ sosyal sorumluluk projeleri
dolayısıyla Enerji piyasası Doğalgaz sektörünün
en önemli ödüllerinden Altın Vana Doğalgaz
Piyasası Başarı Ödülüne layık görülmüştür.
Böylece Kayserigaz, yine sektörde öncü rolünü
2012 yılında da hayata geçirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri ile devam ettirmiştir.

Vehicles used by units within the corporate were
regularly subjected to exhaust test and contracts
for the retired vehicles that were not able to pass
the exhaust test were terminated.
Kayserigaz held awareness-raising meeting for its
employees so that they support the social responsibility work as all other works.
Customers subscribed for natural gas were distributed 30,000 pieces of saplings in their special
tubes.
Kayserigaz added value to the quality of the inhaled air with social responsibility projects in
2012, provided theater plays with Kayserigaz mascot Dolgi for children who are individuals of
future and organized seminars on the environment. Kayserigaz was qualified for Golden Valve
Natural Gas Success Award, one of the most important awards of energy sector, for its social responsibility projects “Cities become a brand with
the quality of the air they inhale” and “Dolgi
Children’s Theatre and the Environment Seminars. Thus, Kayserigaz continued its leading role
in the sector with social responsibility activities
it launched in 2012.
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Dear Kayserigaz,
I’m a 78-year-old old man in the evening of life. My 40-year other half, beautiful wife
passed away years ago. After she passed away, I couldn’t feel the warmness of this house
as I did before. After her passing, I need to take care of everything in this house. It was
stove-heated back then. Thank God you came and gave us the comfort of natural gas. It was
impossible for me to move into a centrally-heated house by selling this one which I bought
with great difficulty. Thanks to you, I reduced my costs and got rid of the stove. Otherwise,
in this age, I couldn’t light this stove and deal with the difficulty of carrying coals. Because
of my age, I was having some health problems, and difficulty in breathing was one of them.
I was not able to go to the garden because of the impact of polluted air during the winter
months. When I step out of house, the coal smoke coming from the apartments was making
it difficult for me to breath. I was feeling a blockage in my breathing. I fell in a faint many
times. However, after you brought natural gas for us, I got over the difficulty of living alone
to some extent. When I go out, I don’t experience such breathing problems the way I used to
in the past. I don’t have to be locked in the house thanks to the environmental awareness of
natural gas. I even go on a walk in the mornings. I don’t bitterly resent living anymore.
I just want you to know that you, the members of Kayserigaz family, are just like my sons
and daughters to me.
Ali İhsan Özdoğan
Old Age Pensioner
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PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJECT MANGEMENT

PROJE UYGULAMA BİRİMİ
PROJECT IMPLEMENTATION UNI T

Kayseri ili Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı
içerisinde doğalgaz dağıtım ve pazarlama faaliyeti gösteren Kayserigaz, doğalgaz alt yapı çalışmalarına karar verilmiş bölgeler ve doğalgaz
olmayan yerlerden gelen abonelik taleplerine
göre yıllık yatırım programı belirlenmektedir.
Bu kapsamda birim fiyat analizleri, yapım maliyetleri ve iş programları hazırlanarak yatırım
yapılacak bölgelerdeki altyapı çalışmalarına
yönelik dışarıdan işçilik hizmet alımları için
ihaleler yapmaktadır. İhaleler neticesinde yapımı üstlenen yüklenici firmalarla yapım sözleşmeleri imzalanarak, çalışma yapacakları bölgelerin iş yeri teslimleri yapılmaktadır. Yapıma
başlamak için gerekli ekip ve donanım müteahhit firma tarafından hazır hale getirildikten
sonra imalat çalışmalarına başlanılmaktadır.
Çalışmaların programa göre istenilen zamanda
bitirilmesi ve abonenin doğalgaz arzının zamanında karşılanması için imalat süresince
değerlendirmeler ve iş programları yapılarak
çalışmalar kontrol altında tutulmaktadır. Yapı-

Kayserigaz which performs natural gas distribution and marketing activities within the borders of Kayseri Metropolitan Municipality urban
area determines its annual investment program
according to the areas where infrastructure investments are planned to be made and to the incoming subscription requests. Unit price analyses, construction expenses and work programs
are prepared accordingly and tenders are held
in order to provide workmanship service for the
areas in which investment will be made. After
the tenders construction agreements are executed
with the contractor companies, and the area is
handed over to it. After the equipment required
for construction is provided by the contractor,
construction begins. The works are controlled
in order to complete the work on due date and
meet the natural gas request on time. All natural gas manufactures, constructions are carried
out under the control of Kayserigaz construction

Doğalgaz alt yapı çalışmalarına karar verilmiş
bölgeler ve doğalgaz olmayan yerlerden gelen
abonelik taleplerine göre yıllık yatırım programı
belirlenmektedir.
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Annual envestment program is determined
according to the areas where infrastructure
investments are planned to be made and to the
incoming subscription requests.

lan tüm doğalgaz imalatları; 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.
Yapım çalışmalarına başlamadan önce Aykome
(Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon
Merkezi), ilgili belediyeler, kamu kurumları ve
diğer altyapı kuruluşlarıyla koordinasyon, kazı
izinlerinin alınması, resmi yazışmaların yapılması sağlanarak tüm çalışmalar ile ilgili gerekli merciler bilgilendirilmekte ve Aykome sistemi
üzerinden kazı izin onayları alınmaktadır.

control personnel and Kayserigaz Consultant in
accordance with technical specifications, regulations, instructions, procedures, standards, construction draws and customer satisfaction.
Before starting the construction works, coordination is established with Aykome (Metropolitan
Municipality Infrastructure Coordination Center), related municipalities, public institutions
and other infrastructure institutions, excavation
permissions are taken from all related directorates including Aykome and all related parties
are informed of.
Field manufacture forms are daily filled, and
compared with as-built measurements sent from
Map and GIS department, and it is registered in
the SAP system in order to calculate the progress
bills and year-end equipment balance.

Saha imalat formları günlük olarak doldurularak Harita ve GIS biriminden gelen as-built
ölçümleriyle karşılaştırılarak hak edişlerin ve
yılsonu malzeme dengesinin hesaplanabilmesi
için SAP sistemine işlenmektedir.
Yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra doğalgaz hatları üzerinde gerekli testler yapılmakta ve hat gazlanmak üzere tutanaklarla işletme
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bakım birimine devredilmektedir. Bu çalışmaların sonucunda abonelerin doğalgaz arzları
sağlanmaktadır. 2012 yapım yılında boru boyu
olarak 8 km çelik, 78 km polietilen ve 27 km servis hattı ve 1 adet bölge istasyonu yapılmıştır. 113
km’lik yatırımda 3 saha kontrol personeli görev
alıp, kişi başı ortalama kontrol ettiği hat metrajı
38 km’dir.
2012 yılı yatırım sezonunda toplam 1330 adet
servis kutusu imalatı yapılmış olup, tamamlanma süresi asfalt kazı iznine müteakip ortalama
7 gün olarak gerçekleşmiştir ve mevzuatlara
tam uyum, müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.
Belediyelerle ve devlet kurumlarıyla yapılan
koordinasyon sonucunda kazı izinleri süreci
hızlandırılıp, hatlar zamanında tamamlanmıştır.
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The construction works are completed, required
testes are performed on natural gas lines, and
then the line is transferred to Operation Maintenance department after fulfilling the required
protocols. As a consequence of these works, consumers are provided with natural gas. In 2012
8km steel, 78 km polyethylene and 27 km service
line, and 1 region station was built. For 113 km of
investment 3 field controllers were hired and the
average line footage per person was 38 km.
In 2012 investment season a total of 1330 service
box were manufactured, and their completion
time was 7 days in average after asphalt excavation permission was granted. This way computability to the regulation and customer satisfaction was provided.
Thanks to the coordination established between
municipalities and government institutions, the
excavation periods accelerated and lines were
completed on time.
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Müteahhitlere verilen İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri ve denetimler sonucunda sıfır iş kazasıyla yatırım yılı tamamlanmıştır.
2012 yılı yatırımında toplam 159 adet doğalgaz
hattının yapımı, gerekli test aşamaları tamamlandıktan sonra 1 gün içerisinde işletme birimine devredilerek gaz arzına hazır hale getirilmiştir.
Pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunularak
yeni aboneliklerin alınması sağlanmıştır.
Haftalık olarak belirlenen çalışma bölgeleri,
Pazarlama Müdürlüğüne bildirilerek bu bölgelerde yapım faaliyetlerinin yanında pazarlama
faaliyetlerinin de yürütülmesi sağlanmıştır.

Thanks to Work Health Security trainings provided for contractors and the auditions, the investment year was completed with zero work accident.

Yatırım sezonunda iş programları planlanarak
ve haftalık toplantılarda bu planlar değerlendirilerek en verimli şekilde çalışma yapılmıştır.

In 2012 total of 159 natural gas line construction
handed over to operation department in one day
ready for gas serving, after the required tests were
performed.
Marketing activities were supported and new subscriptions were gained.

Çalışma yapılan alanlarda, çalışma tamamlandıktan sonra çalışılan alanların ilk haline
döndürülerek ve temizlikleri yaptırılarak, müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.

The weekly determined working areas were reported to Marketing Directorate and marketing
activities were performed in these areas as well
as the construction activities.
In investment season work schedules were programmed and in weekly meetings the plans were
evaluated to make them work perfectly.
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The areas where works were carried out, worker cleaned activities done in order to make it as
clean as before the construction.
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2012 YILI DOĞALGAZ KULLANAN BÖLGELER
REGIONS CONSUMING NATURAL GAS IN 2012
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PROJE TASARIM BİRİMİ
ACTIVI TIES OF PROJECT DEVELOPMENT UNI T

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir sınırları
içerisinde yer alan konut, ticari ve sanayi tesislerine yapılacak olan doğal gaz altyapı şebekesinin etüt, dizayn, boru çapı hesabı ve tatbikat
projeleri yapılmakta, kontrol firmasından gerekli onaylar alınmakta, sahada yapılan imalatların projeye uygunluğu kontrol edilmekte,
standart ve şartnameler doğrultusunda malzeme seçimi, talebi ve planlaması yapılmakta ve
yatırım bütçesi oluşturulmaktadır.
Dizayn hesaplamaları EPDK Temel Teknik Kriterleri ve Mühendislik Yaklaşımları Prosedür
Dosyasına göre, 30 yıllık projeksiyon kapsamında nüfus artışı, şehrin büyümesi ve genişlemesi
dikkate alınarak yapılmaktadır.
Kayseri şehri; imar planlarına, ilçe ve mahalle
sınırlarına, karayolu ve demiryolu kriterlerine
göre 51 adet bölgeye ayrılmış ve toplam 4 adet
A tipi basınç düşürme ve ölçme istasyonundan
gaz arzının sağlanması öngörülmüştür. 51 adet
bölgenin beslemesi, ana çelik hatlardan alınan
branşman hatlarına yerleştirilen bölge regülâtörlerinden sağlanmaktadır.
Çelik hat dizayn hesaplamaları, besleme noktalarının normal ve arıza durumlarına göre
yapılmaktadır. Normal durumda %100 besleme, arıza durumunda ise faal olan besleme
noktalarından %70 besleme yapılacağı dikkate
alınmaktadır. Çelik hatlardaki maksimum hız

Study, design, pipe diameter calculation and application projects of the natural gas infrastructure network, which will be provided for houses,
commercial and industrial facilities within the
urban area of Kayseri Metropolitan Municipality,
are carried out; required approvals are obtained
from the audit company; compliance of the productions in the site with the project is controlled;
material selection, request and planning are carried out in compliance with standards and specifications and an investment budget is set.
Design calculations are performed according to
the EMRA Basic Technical Criteria and Engineering Approaches Procedure File, considering
the increase in population, growth and expansion
of the city within the scope of 30-year projection.
Kayseri is divided into 51 districts according to the
development plans, county and quarter borders
and railway criteria and provision of gas supply
from 4 type A pressure reducing and measuring
stations in total are projected. Feed of 51 districts
is supplied with the local regulators laid to the
branch lines obtained from main steel lines.
Steel line design calculations are performed according to the normal and faulty conditions of
the feed points. It is considered that 100% feed will
be provided under normal condition and 70%
feed will be provided from the active feed points

DAĞINIK HAT TALEPLERİ
DISPERSED LINE DEMONDS
2012
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2010
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89
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normal durumda 25 m/sn, arıza durumunda
30 m/sn ile sınırlanmaktadır. Aynı zamanda ana hattın basıncı her iki normal ve arıza
durumunda bölge regülatörleri tasarımına göre
maksimum 19 Bar, minimum 6 Bar ile sınırlandırılmıştır.
Çelik hatlar üzerinde her bir düğüm noktasında;
gaz kesinti alanını en aza indirmek ve güvenli
alanlar oluşturmak için her 2-3 kilometrede
ve hat birleşim noktalarında belediyelere ait
yeşil alanlar içerisinde olacak şekilde vana
veya vana grubu tasarlanmaktadır. ST 8 ve üzeri
çaplardaki vanalar ilk gazlama ve boşaltma
durumlarında vananın zarar görmesini engellemek için by-pass’lı olarak tasarlanmıştır.
2012 yılında 1 adet ST 2, 2 adet ST 4 ve 4 adet
de ST6 olmak üzere toplam 7 adet branşman ve
bölge regülâtörü giriş vanası projelendirilmiştir.
Branşman hatları, ana hat ile bölge regülâtörlerini birbirine bağlayan hattır ve her bölge
regülâtörünün girişinde gömülü tip çelik vana
bulunmaktadır. Bölge regülatörleri genellikle
belediyelere ait yeşil alanlara yerleştirilmekte

2010

90

At each nodal point on steel lines, a valve or valve
group is designed to be placed at every 2-3 kilometers and line joints within the green areas of
municipalities in order to minimize gas failure
area and create safe areas. Valves with a diameter of ST 8 or more are designed as by-pass in
order to prevent damage to the valve during first
gassing and discharge. 7 branch and local regulator inlet valves consisting of 1 piece of ST 2, 2
pieces of ST4 and 4 pieces of ST6, were projected
in 2012.
Branch lines are the lines connecting local regulators to each other and there is an embedded steel
valve in the inlet of each local regulator. Local
regulators are generally placed within the green
areas of municipalities and their capacities are
designed so as to provide a gas flow of 5000m³/h
under normal condition and 6.500m³/h under
faulty condition.
An RMS-B was manufactured in 2012 and thus
natural gas network was reinforced. Also, the

TATBİKAT PROJELERİ

TATBİKAT PROJE SAYISI

IMPLEMENTATION PROJECTS

IMPLEMENTATION PROJECTS

2012

2011

under faulty condition. Maximum speed in steel
lines is limited to 25 m/sec under normal condition and 30 m/sec under faulty condition. In
addition, pressure of the main line is limited to
19 Bar as maximum and 6 Bar as minimum under both normal and faulty condition, according to the design of local regulators.
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customer station fed by 8 low and medium pressure lines was projected.
ve kapasiteleri, normal durumda 5.000 m³/h,
arıza durumda ise 6.500 m³/h lik gaz debisi sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir.
2012 yılında 1 adet RMS-B imalatı yapılarak
doğal gaz şebekesi daha da güçlendirilmiş ve 8
adet alçak ve orta basınçlı hattan beslenen müşteri istasyonu projelendirilmiştir.
51 adet her bir bölge diğerlerinden bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır ve bölge içerisindeki
regülâtörler birbirlerine mesh (ağ) sistemi kullanılarak yüksek yoğunluklu polietilen hatlarla
bağlanmışlardır. Bölgeler 500–1000 konut eşdeğerinde sektörlere ayrılmaktadır. Sektörlerin her
birinin girişinde ve mesh hattında her iki sektör
giriş vanasından sonra şebekede gaz kesinti alanını en aza indirecek şekilde polietilen vanalar
tasarlanmaktadır.
2012 yılında 36 adet PE 125, 35 adet PE 90, 4
adet PE 63 ve 4 adet PE 40 olmak üzere toplam
79 adet polietilen vana ring sisteminde ve sektör
girişlerinde olacak şekilde projelendirilmiştir.
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, çalışan 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 basınçlar maksimum 4 Bar ile minimum 1,5 Bar arasında
olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Each of 51 districts is projected as independent
from each other and regulators within the district are connected to each other with highdensity polyethylene lines by using mesh system.
Districts are divided into sectors corresponding
to 500-1000 houses. Polyethylene valves are designed to be placed at the inlet and mesh line of
each sector after the inlet valve of both sectors so
as to minimize the gas failure area in the network.
79 polyethylene valves consisting of 36 pieces of
PE 125, 35 pieces of PE 90, 4 pieces of PE 63 and
4 pieces of PE 40, were projected to be put in the
ring system and sector inlets in 2012.
Polyethylene design calculations are performed
according to the normal and faulty conditions
of each local regulator separately. It is considered that 100% feed will be provided under normal condition of local regulators and 80% feed
will be provided from operating regulators in case

İLÇE BAZLI HAT UZATMA TALEPLERİ
Districtbased Line Extension Demonds
274

Kocasinan

72

Talas

64

Hacılar

407

Melikgazi

23

İncesu

91

Faaliyet Raporu - 2012

of failure of one of them. Maximum speed is limited to 25 m/sec under normal condition in the
distribution network and 30 m/sec under faulty
condition. Pressures in the network are limited
to be between maximum 4 Bar and minimum 1.5
Bar.

Dizayn hesaplamaları için gasworks programı
kullanılmaktadır. Programda her iki düğüm
noktası arasındaki boru metrajı, düğüm noktalarına düşen yük miktarları, besleme kaynağının basıncı ve hız değerleri hesaplanabilmektedir. Program, Renouard formülü ile Hardy Cross
dengeleme metodunu kullanmaktadır. Ayrıca
her yılın sonunda imalatı tamamlanan tüm
hatlar programda simüle edilmekte ve hız ile
son nokta basınçları kontrol edilmektedir.
Dizayn hesaplamaları EPDK’dan lisans almış
müşavir firma tarafından kontrol edilmekte ve
onaylanmaktadır. 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 kontrolleri yapıldıktan sonra sahaya imalatların başlaması
için verilmektedir.

Gasworks program is used for design calculations. In this program, pipe length between two
nodal points, load quantities on the nodal points,
pressure and speed values of the feed source can be
calculated. The program uses Renouard formula
and Hardy Cross method. In addition, all lines
manufacture of which are completed at the end
of each year are simulated in the program and
speed and final point pressures are controlled.
Design calculations are controlled and approved
by the consultant company that is licensed by
EMRA. Design calculations approved by the consultant company are converted into construction projects by using the microstation program,
lists of the materials used in the projects are issued, project costs are drawn up, approval of the
management is potation and purchase requests
are created in SAP and given to the site for the
initiation of productions after the performance
of necessary controls.
In 2012, 159 construction projects consisting of
100 km polyethylene line, 7 km steel line, 1 piece
of RMS-B and 8 pieces of customer stations were
performed, material requirement lists for projects
were prepared and purchase requests were created in SAP. All construction projects were imple-

2012 yılında 100 km polietilen hat, 7 km çelik
hat, 1 adet RMS-B ve 8 adet müşteri istasyonu
projesi olmak üzere toplam 159 adet tatbikat projesi yapılmış, projelerin malzeme ihtiyaç liste-
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leri hazırlanmış ve satın alma talepleri SAP’de
oluşturulmuştur. Tüm tatbikat projeleri planlandığı gibi uygulanmış ve malzeme planlaması
tam olarak sağlanmıştır.
2012 yılında Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğü’nden gelen 840 adet dağınık hat talebininin sahada etüt ve tespiti yapılarak her bir
hattın malzeme, işçilik, yüzey kaplama, dizayn
ve harita maliyet hesaplamaları yapılmış ve
CRM’de kayıt altına alınmıştır.
2012 yılında yeni tarife dönemi başlangıcında 2012-2016 arasında yapılması planlanan
tüm polietilen ve çelik yatırımlar ile bunların
maliyetleri çıkartılmış ve onay için EPDK’ya
gönderilmiştir. EPDK bu yatırımların uygunluğu ve maliyetlerinin incelenmesi için SMM LTD.
şirketini göndermiştir. Yapılan denetlemelerde
yapılacak yatırımların ve maliyetlerinin uygun olduğu tespit edilmiştir.
2012 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
2004 ile 2012 yılları arasında aboneliği mal ve
hizmet üretiminden alınan abonelerin listesini
ve maliyet altlıklarını istemiştir. Birimimiz bu
konuda çalışma yapmış ve toplam 1.464 adet
mal ve hizmet abonesinin malzeme, işçilik, satıh
kaplama, harita, dizayn ve kontrollük bedeli altlıklarını hazırlamış ve müşavir firma onaylarını alarak EPDK’ya göndermiş ve EPDK’dan gerekli
onayları almıştır.

mented as planned and material planning was
completely realized.
On-site study and detection of 840 dispersed line
requests from Marketing and Sales Directorate
was carried out; material, workmanship, surface
coating, design and mapping cost were calculated and registered in CRM in 2012.
All investments in polyethylene and steel lines
planned to be made between the years 2012-2016
and their costs were drawn up in the beginning
of the new tariff period and sent to EMRA for approval in 2012. EMRA sent the same to the company SMM LTD. for the examination of these investments’ compliance and costs. It was decided
in the inspections that the investments to be made
and their costs were appropriate.
In 2012, Energy Market Regulatory Authority
asked for the list of subscribers, whose subscriptions were taken for goods and service production, and cost bases. Our department worked on
the issue, prepared material, workmanship, surface coating, mapping, design and control cost
bases of 1,464 goods and service subscribers in total, obtained the consultant company’s approval,
sent the same to EMRA and obtained the required
approvals from EMRA.
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In case of an emergent natural
gas failure, all valves which
pump gas to the problematic
area can be chosen and all
areas which may be affected
can be shown to the users.

HARİTA GIS BİRİMİ
MAPPING & GIS UNI T
Harita & GIS Birimi, Yatırım projeleri doğrultusunda imalatı yapılan doğalgaz boru hatlarının as-built alımlarını yapmak, gerektiği durumlarda imar planlarını sahaya aplike etmek
doğalgaz şebekesini güncel tutmak, hâlihazır
haritaları yapmak, sayısal ortamda kullanıma
sunmak ve bunlara ait sözel verilerin sayısal
haritalarla ilişkilendirerek, GIS’e tanımlama
işlemini gerçekleştirmektedir.
Hem uydu fotoğrafından hem de yeni yapılan
binalara çekilen servis hatlarından tespit ettiğimiz binaların ölçümlerini yapılarak hâlihazırların sürekli güncellenmesi sağlanmaktadır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi
Sistemleri Müdürlüğü ile entegreli çalışılarak
değişen bina kapı no, cadde - sokak isimleri ve
mahalle isimlerini sürekli güncel tutulmaktadır.
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.
GIS’e tanımlanan veriler, yapılacak olan diğer
şebeke genişletmelerini, bakımları ve arızalarını
göstererek muhtemel arıza kaynakları hakkında
kullanıcıya fikir verebilmektedir. Ayrıca tüm
tesisler, bütün detayları ile birlikte sorgulanabilmeli ve harita üzerinde durum ayrıntılı
olarak görüntülenebilmektedir.
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Map & Gis unit, carries out as-built purchases of
the natural gas pipelines manufactured in accordance with Investment Projects, applies the development plans in the field when needed, keeps
natural gas network up to date, draws existing
maps and transfers them to digital environment,
the related verbal data is correlated with digital
maps and it is defined in GIS.
The buildings’ measurements are carried out via
satellite photos and via service lines provided for
the new buildings, and they are continuously
updated.
An integrated work is carried out with Kayseri
Metropolitan Municipality Geographic Information Systems Directorate so that the changing
building numbers, streets, avenues, and the names
of quarters are updated in a regular basis.
Engineering approaches submitted to EMRA are
legally our duty due to technical criteria, and
also GIS necessarily includes network analyses
such as address, building, line, RMS, MS and valve
group queries.
The data defined in GIS shows network expanding,
maintenances, problems and provides the user an
idea for the probable failure. Besides, all facilities can be searched in detail and the condition
on the map can be monitored in detail.
In case of an emergent natural gas failure, all
valves which pump gas to the problematic area
can be chosen and all areas which may be affected can be shown to the users. The valves that
need to be shut down may be shown to the field
teams and their qualifications and addresses can
be listed.
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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 sağlamaktadır. Saha ekiplerine iletilmek üzere harita çıktısı ile birlikte kapatılması
gereken vanaları gösterip nitelik ve adresleri ile
listeleyebilmektedir.
Kayserigaz, GIS verilerini SAP ile entegre ederek
Türkiye’ de bir ilke imza atmıştır.
Bu sayede SAP tarafından bulunan tüm binalara ait adres verilerinin GIS tarafından akması sağlanmakta aynı zamanda SAP tarafında
alınan abonelik türleri, abonenin ad-soyad
bilgileri, abonelik tarihlerinin yanı sıra, gaz
kullanıcısına ait bilgilerle birlikte sayaçların
hangi tarihte okunduğu ve sayaç bilgileri de GIS
ekranında sorgulanabilmektedir.
2012 yılı içerisinde saha faaliyetlerinde;
•
78 km. ana hat,
•
27 km. servis hattı,
•
8 km. çelik hat as-built alımı gerçekleştirildi.
•
892 adet imar noktası aplikasyonu yapıldı.
•
98 adet vana aplike edildi
•
599 adet yeni bina ölçüldü.
•
95 km. ana hat,
•
27 km. servis hattı,
•
8 km. çelik hat as-built çizimi gerçekleştirildi.
•
198 Adet projede imar güzergâhı kontrol
edildi.
•
32 Adet röper paftaları basıldı.
•
628 Adet imar planı sayısallaştırıldı.
GIS ara yüz ekranımız masaüstü programı WEB
ortamına taşınarak EPDK’ya sunulmuş olan
mühendislik yaklaşımında belirtilen uygulamaların web ortamında olup EPDK tarafına
açılması gerektiği belirtilmiş ve bu maddeye
istinaden uygulama web ortamına açılmıştır.
Harita&GIS biriminden alınacak olan kullanıcı adı ve şifresi ile internet olan herhangi bir
ortamdan giriş yapılabilmektedir. Ayrıca kardeş
şirketimiz olan Bursagaz ile Zirve Projesi kapsamında CBS veri tabanlarımız eşleştirilip gerek
masa üstü uygulaması gerekse web uygulamamız yenilenmiştir.

Kayserigaz broke new grounds in Turkey by integrating GIS data with SAP.
Thanks to this integration all address data detected by SAP are transferred via GIS and the subscription type, the name-surname information of
the subscriber, subscription date can be searched
from GIS screen as well as the information with
regard to the gas consumer, the last date the gas
counter was read and also the counter data.
In the field activities carried out in 2012;
•
78 km. main line,
•
27 km. service line ,
•
8 km. steel line as-built purchase was carried out.
•
892 pcs. Construction spot application was
executed.
•
98 valves applied
•
599 new building measured
•
95 km. main line,
•
27 km. service line,
• 8 km. Steel line as-built draw was carried out.
• Construction paths in 192 project was checked
•
32 benchmark section printed
•
628 construction plan digitalized
The desktop program of GIS interface screen
transferred to WEB environment, and it is stated that the engineering approaches submitted to
EMRA must be in web environment and opened by
EMRA, thus the application is transferred to WEB
environment. With a username and password
provided by Map & GIS unit, you can enter the
system from any place where internet connection is available. Besides, within the scope of Zirve
Project carried out with our sister company Bursagaz, CBS database is matched and both desktop
and web applications are renewed.

Olası bir acil Doğal gaz ar
ızası
durumunda arızanın olduğ
u
noktaya gaz veren etraftaki
tüm vanaları seçilebilir ve
gaz kesintisinden etkilenecek
tüm hatları ve/veya abonele
ri
gösterebilme imkânı sağlam
aktadır.
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İÇ TESİSAT BİRİMİ
INTERRIOR INSTALLATION
YIL BAZINDA TOPLAM PROJE
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We do our business with pleasure so
we don’t feel how the time passes.
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Dear Employees of Kayserigaz,
I just wanted to write this letter as a person with academic career. Before the use of natural gas in
Kayseri, the atmospheric layer occurring as a result of condensation of polluted air during the winter days had affected the health of people in Kayseri adversely. The dense smoke spreading from
coal-burning stoves and heaters was all over the city. With the introduction of natural gas, a nontoxic energy source, the environment has become clearer and refreshing, and health problems that
people experienced especially during the winter have decreased considerably. Natural gas does
not contain an unburned gas like carbon monoxide or smoke which affects human health seriously.
This implies how greatly sensitive it is towards the environment. It does not produce compounds
such as ash and sulfur and therefore we don’t experience any cleaning problems because our heater cores are now not exposed to waste agents such as soot. Thanks to natural gas, we don’t have
to do tiresome activities we did when using the stoves, such as chopping wood, carrying coals,
lighting the stove etc. It has a shorter flame height compare to fuel-oil and coal, and therefore it
takes less time to turn it on. We use smaller boilers and save on space. Also, we save on energy
as it automatically adjusts the temperature. Since natural gas has a lower grade fuel than bottled
gas, we can cook faster now. As an environmentalist, I’m very happy with the environment-friendly
aspect of natural gas as it does not produce any permanent waste.
I would like to express my gratitude to the workers of Kayserigaz and those contributed who provide us the comfort of natural gas. Thank you for your efforts…
Nil Kahraman
Academician
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İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ
OPERATION AND 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 İşletme Bakım Müdürlüğü;
A. Bakım Onarım Yönetimi
a.Acil merkez (187)
b.Acil müdahale ve onarım ekibi
c.Acil kazı ekibi
d.Kazı kontrol ekibi
e.Mekanik bakım onarım ekibi
f. Elektrik&Elektronik bakım onarım ekibi
g. Atölye bakım onarım ekibi
B. İşletme Yönetimi
a.Sevkiyat kontrol merkezi
b.Şebeke yönetimi
c.Satın Alma
d.Malzeme Kontrol&Depo Yönetimi
e.Sayaç kalibrasyon
birimlerinden oluşmaktadır.
KAYSERİGAZ ACİL MÜDAHALE MERKEZİ
(ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 187)
Telefon, telsiz (itfaiye vb…) ve benzeri yollarla
bildirilen doğalgaz acil ihbarlarına etkin, verimli ve hızla cevap verebilmek, acil müdahale
ekiplerinin acil ihbara en hızlı şekilde sevk edilmesini sağlamak, acil müdahalenin yapılması

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 Operation and Maintenance Directorate is composed of
A. Maintenance and Repair Management
a. Emergency center (187)
b.Emergency response and repair team
c.Emergency excavation team
d.Excavation control team
e.Mecanical maintenance and repair team
f. Electrical & Electronics maintenance and repair team
g. Atelier maintenance and repair team
B. Business administration
a.Shipment control center
b.Network management
c. Purchasing
d.Supplies Control & Warehouse Management
e.Counter calibration units.
KAYSERİGAZ EMERGENCY RESPONSE CENTER
(EMERGENCY CALL CENTER 187)
Emergency response center was established in order to response emergency natural gas notices re-

Kayserigaz customers can call Kayserigaz Emergency
Response Center (Emergency 187) and give notice
and ask for help in emergency situations.
100

Annual Report - 2012

Kayserigaz müşterileri, acil durumlarda,
Kayserigaz Acil Müdahale Merkezine (Acil
187) bilgi verip, yardım istemektedirler.

ve kontrol altına alınmasını sağlanmak için
Acil Müdahale Merkezi kurulmuştur. Bu amaçla özel servis numarası (187) kullanılmaktadır.
Özel servis numarasını arayan müşterilerimizin
telefonla ihbarlarına cevap verebilecek yeterli
sayıda telefon hattı ve personel, acil müdahale
merkezinde bulundurulmaktadır.
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.
Ayrıca, söz konusu merkezde yeterli sayıda tam
teşekküllü acil müdahale aracı ile bunların
çalışması için yeterli sayıda eğitimli personel
bulundurulmaktadır.
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 aramalarını
soğukkanlılıkla karşılamakta ve ihbar konusu
olay karşısında nasıl davranacakları ve acil
müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine ulaşabileceği gibi hususlarda onları bilgilendirmektedir.

ported through telephone, radio (fire department,
etc ...), and in similar ways, to send emergency
response teams in fastest way, to perform emergency intervention and to control the situation.
For this purpose, a private service number (187) is
used. A sufficient number of staff is employed in
the emergency response center to respond to notices reported through telephone by our customers calling 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.
In addition, a sufficient number of full-fledged
emergency response vehicle and trained personnel to use them are employed in the center.
Kayserigaz customers can call Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency 187) and give
notice and 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 re-

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
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sponse team can access the scene.

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.

İHBAR ULAŞIM SÜRESİ (dk)
Notice Intervention Time (min .)

KAYSERİGAZ ACİL MÜDAHALE VE ONARIM EKİBİ
Kayserigaz, müşterilerden gelen ihbarları kayıt
edecek Acil Müdahale Merkez personeli ve kul-

EPDK
EMRA
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12,98

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

a) Name of the person who notices, date and time
of receipt of notice,
b) Address of the trouble subject to notice,
c) Name of the personnel who records the notice
and the names and duties of the team personnel

11,72

a) İhbarı yapan kişinin adı, ihbarın yapıldığı
tarih ve saat,
b) İhbar konusu arızanın olduğu adres,
c) İhbarı kaydeden personel ile ihbara müdahale eden ekibin isim ve görevleri,
d) İhbar sahibine yapılan bilgilendirme ile alınan tedbir ve yapılan uygulama.

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.

9,91

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

15

şekilde tesis edilmiştir. Kayserigaz Acil Müdahale Merkezi (Acil 187) ve acil müdahale ve onarım ekipleri; her türlü iletişimi sayısal telsiz
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.

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 communication 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.

2010

2011

2012
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Kayserigaz Acil Müdahale
hizmetleri ücretsiz ve 7 gün 24
saat olarak verilmektedir.
lanılacak Acil Müdahale 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 çok daha hızlı hareket etmekte,
yaşanabilecek sıkıntıların ve istenmeyen olayların bu sayede önüne geçmektedir. 2012 yılında
5399 adet acil ihbara ortalama 12.98 dk. sürede
ulaşılmıştır.
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
acil müdahale ve onarım araçlarını bünyesinde bulundurmaktadır.
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 7/16 hizmet vermektedir.
Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi;
abone ihbarlarına müdahale, istasyon ( sanayi istasyonu, bölge istasyonu vb..) ve vanaların

who intervent the notice,
d) Informing to the owner of the notice, the measures taken and the practice performed.
Kayserigaz Emergency Response services are provided 24 hours a day and 7 days free of charge.
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.
KAYSERIGAZ EMERGENCY RESPONSE AND
MAINTENANCE TEAM
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 to emergency notices in 15 minutes at least. Kayserigaz emergency response team
is moving much faster than the legal limit of necessity, so that it could prevent the distress and
adverse events that may arise. In 2012, the average
access time for 5399 emergency notices is 12.98
min.
It is the most important priority for Kayserigaz to
ensure the safety of Kayserigaz distribution net-

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

103

Faaliyet Raporu - 2012

work 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.

(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.

ACCESS TO NOTICE TIME
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 teknik
bilgi birikimi, sertifikalı ve iyi eğitimli uzman
personeli, üstün teknolojik alt yapısı ve müşteri odaklı çalışma prensibiyle Kayseri halkının
hizmetindedir.
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 hat-

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-

KAYSERİGAZ ACİL MÜDAHALE
KAYSERİGAZ EMERGENCY RESPONSE
Bölge Regülatör Sayısı

2012

Number Of Regional Regulators
Number/ Days

Vana Grubu (VG)
Sayısı
Adet / 30 Gün

Number Of Valve Groups
Number/ Days

Gömülü Çelik
Vana Sayısı
Adet / 30 Gün

Gömülü PE Vana Sayısı
Adet / 60 Gün

Number Of Embedded Steel Valve
Number/ Days

Number Of Embedded Pe Valve
Number/ Days

Planlanan Kontrol

1.759

732

4.370

10.512

Kontrol Edilen

1.170

432

2.890

6.112

Kontrol Oranı

66,50 %

59,00 %

66,00 %

58,00 %

Planned The Control
Controlled

Control Rate

104

Adet / 15 Gün

Annual Report - 2012

PM from Kayserigaz Emergency Response Center
(Emergency 187) and concludes the notices successfully.

tın (doğalgaz şebekesi) üzeri işaretlenerek yeri
gösterilir. İşaretlenen yer motorlu kazı güzergâh
ekibi tarafından daha sonra rutin aralıklarla
kazı çalışması bitene kadar kontrol edilmektedir.
2012 yılı içerisinde kurum, kuruluş ve 3. şahıslara 4639 adet kazı kontrol hizmeti verilerek,
kazılara nezaret edilmiştir.
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 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 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 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.
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 the motorized route excavation team at routin intervals
until the end of the excavation. In 2012, 4639 excavation control services were provided to institutions, organizations, and 3rd parties and excavations were supervised.
Kayserigaz Emergency Response and Repair Team,
performs pressure controls at pipe lines, regional
regulators and valves in maximum of ten fiveday periods in order to ensure a balanced and
safe flow of natural gas, keeps reports and maintains these reports.
Kayserigaz Emergency Response and Repair Team
controls the regional regulators on Kayserigaz
network on every two weeks basis, valve sets on
once a month basis, steel valves on once a month
basis, and polyethylene valves on every two
months basis. In this way, the negative effects that
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have occurred or may occur are eliminated and
network security and continuity are ensured.
TATBİKATLAR
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.
Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü olarak;
belirli periyotlarda, farklı senaryolarda hazırlanmış ve personelin haberinin olmadığı
doğalgaz ile ilgili olması muhtemel olayların
gerçekleştirildiği tatbikatlar rutin aralıklarla
yapılmaktadır. Bu tatbikatların amacı personeli
doğalgaz ile ilgili oluşabilecek problemlere karşı
her zaman hazır tutmanın yanı sıra abonelerin
güvenli ve sağlıklı gaz arzını sağlamaktır. Bu
çerçevede 2012 yılında 3 adet çelik hat hasarı
tatbikatı yapılarak, tatbikatlarda gözlemlenen
eksiklikler ölçülerek tespit edilmiş ve gerekli iyileştirmeler (eğitim vb…) yapılmıştır.
BAKIM – ONARIM FAALİYETLERİ
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 ve ilgili mevzuat ve standartları dikkate
alarak tamir ve bakım kuralları ile ilgili prosedür ve talimatları hazırlamaktadır. İlgili tüm

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.
EXERCISES
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 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 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 2012, 3 steel line damage exercises were
carried out, the failures in the excercises were
measured and necessary improvements such as
training were made.

Kayserigaz; altı aylık, bir yıllık ve beş yıllık
bakım programları oluşturarak periyodik
bakım ve yedek parça stoğunu belirlemiş
ve sistemlerin bu planlara uygun olarak
bakımları yapılarak raporları hazırlamıştır.
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Kayserigaz determines periodic maintenance
and spare parts inventory creating
maintenance programs for six-month, oneyear and five-year, and maintenance of
systems is performed in accordance with these
plans, and the relevant reports are prepared.
personele bu talimat ve prosedürler ile ilgili
eğitimler verilerek çalışmaların doğru yapılması sağlanmıştır. Kayserigaz; altı aylık, bir yıllık
ve beş yıllık bakım programları oluşturarak periyodik bakım ve yedek parça stoğunu belirlemiş
ve sistemlerin bu planlara uygun olarak bakımları yapılarak raporları hazırlamıştır.
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.
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 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. 2012 yılında; 71
adet bölge regülatörü, 37 adet vana grubu, 381
adet gömülü çelik vana, 3 adet RMS A istasyonu,
149 adet sanayi ve müşteri istasyonu bakımı ya-

MAINTENANCE - REPAIR ACTIVITIES
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.
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 Repair and Maintenance team undertakes the tasks to have periodic maintenance of
systems (RMS A, BR, VG, SI, MI, ST-valve), 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
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Within 2012, atelier maintenance team repaired
323 regulators, tested 250 new regulators, sealed
and sent them to the field.

pılarak, şebekemizde arızi bakımların minimuma inmesi sağlanmıştır.
Bakım onarım hizmeti 1 bakım aracı ve 2 bakım
çalışanı tarafından yapılmaktadır.
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
2012 yılında 225,6 km çelik hat, 1911 km polietilen hat kontrol edilmiş, 2011 yılında olduğu gibi
2012 yılında da yapılan kontrollerde herhangi
bir kaçakla karşılaşılmamıştır.
ATÖLYE - BAKIM FAALİYETLERİ
Kayserigaz atölye - bakım ekibi, şebekede arızalanan regülatörlerin onarılması, servis regülatörlerinin çıkış basınç testlerinin yapılması
ve sahaya çıkmadan önce mühürlenmesi gibi

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 automatically sent to teams on time and they are resolved
effectively. In 2012, 71 regional regulators, 37
valve sets, 381 buried steel valves, 3 RMS A stations,
149 industry and customer stations were maintained and the incidental maintenance was
minimized in our network. A maintenance and
repair service is performed by one maintenance
vehicle and 2 maintenance personnel.
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 2012, Kayserigaz controlled 225.6 km steel line,
1911 km of polyethylene lines in Kayserigaz natu-
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görevleri üstlenmiştir. Sahadan arızalı olarak
dönen regülatörleri teknik uzman kadrosu ve
yeterli yedek parça stoğu sayesinde atıl durumdaki regülatörlere yeniden hayat kazandırarak
dışarıdan hizmet alımları minimuma indirilmekte, daha etkin ve verimli çalışılarak şirketimize katma değer sağlanmaktadır.
Bunun yanı sıra Kayserigaz Atölye-Bakım ekibi,
sahada ilk kez kullanılacak servis regülatörlerinin basınç ayarlarını bünyesinde barındırdığı
regülatör test laboratuarında kontrol ederek
problemli olanları yeniden ayarlamakta ve test
ettikten sonra mühürleyerek sahaya sevk etmektedir. Bu sayede müşterilerimizin ve şirketin
aleyhine oluşabilecek durumların önüne geçirilerek taahhüt ettiğimiz gaz basıncının sürekliliği sağlanmış olmaktadır.
2012 yılı içerisinde atölye bakım ekibi 323 adet
regülatör tamiri yaparak, 250 adet yeni regülatörü test edip mühürleyerek sahaya gönderilmesini sağlamıştır.
ELEKTRİK – ELEKTRONİK BAKIM FAALİYETLERİ
Kayserigaz elektrik–elektronik bakım ekibi; şebeke
enstrümanları, genel müdürlük ve RMS istasyonlarında elektrik-elektronikle ilgili periyodik
kontrolleri ve bakımlarını 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

ral gas network and didn’t encounter with any
leak as in 2011.
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 lad and re-adjusts the problematic ones and
seals and sends to the field after testing. In this
way, the gas pressure continuity can be ensured
and thus it can prevent the potential problematic
situations both for our customers and company.
Within 2012, atelier maintenance team repaired
323 regulators, tested 250 new regulators, sealed
and sent them to the field.
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 sta-

2012 yılı içerisinde atölye bakım ekibi 323
adet regülatör tamiri yaparak, 250 adet yeni
regülatörü test edip mühürleyerek sahaya
gönderilmesini sağlamıştır.
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tions.

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 yine Kayserigaz elektrik–elektronik bakım ekibi bünyesinde takip edilmektedir.

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.

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.

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.

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.

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.

Aynı şekilde diğer müdürlüklerden gelen her
türlü elektriksel talepleri değerlendirerek gerekli
çalışmaları yapmaktadır.

In the same way, all kinds of electrical work requirements from other directorates are evaluated
and the necessary works are done.

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.

Electric - Electronic maintenance team has
made a great contribution for the network to
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Şebekede oluşabilecek elektrik ya da elektronik
arızalardan kaynaklanan ve diğer müdürlüklerin bu doğrultudaki talepleri için dışarıdan
alınacak büyük maliyetlerin önüne geçilmiş ve
şirketin maddi çıkarları korunmuştur. Bu ekip
içerisinde 1 mühendis ve 1 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.
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.
BAŞLICA YENİLİKLERİMİZ VE DOĞALGAZ
SEKTÖRÜNDE İLKLERİMİZ
•
Ortak Acil Eylem Tatbikatları
2012 yılında başlanan bu proje ile Kayseri ve
Bursa illerinde meydana gelebilecek olası bir
afet anında kardeş iki şirket olan Kayserigaz ve

Kayseri ve Bursa illerine
yapılan ziyaretlerle Kayserigaz
ve Bursagaz şehir şebekeleri iki
şirket personelleri tarafından
öğrenilerek olası müdahale
senaryoları belirlenerek
tatbikatlar gerçekleştirilmiştir.

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.
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 1 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
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for billing are eliminated. Thus, financial losses
that company may face are already prevented,
and risks caused by the delay are followed.
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.
2012 yılında yapılan ve büyük başarı sağlanan
tatbikatların her yıl yapılması planlanmaktadır.
•
Enerji Tasarrufu (%80)
2012 yılı Haziran ayında uygulaması yapılan
ve büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayan
LED aydınlatma projesi ile ortalama %80 enerji
tasarrufu sağlanmıştır. Enerji tasarrufunun ilk
fazında Kayserigaz Genel Müdürlük sahasındaki
bütün dış aydınlatmalar, bahçe aydınlatmaları
ve RMS-A istasyonlarındaki dış aydınlatmalar
led projektör ve led ampüller ile değiştirilmiştir.

MAJOR NATURAL GAS SECTOR INNOVATION AND
FIRSTS
• Common Emergency Action Exercises
With this project started in 2012, 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.
It is planned to repeat the exercises carried out in
2012 with a great success each year.
• Energy saving (80%)
With LED lighting project implemented in June
of 2012, an average of 80% energy-saving was
achieved. In the first phase of energy-saving, all
exterior lighting, garden lighting in Kayserigaz

•
Elektrik Sayaçlarının Uzaktan Takibi
2012 yılında kullanılmaya başlanan bu proje
ile RMS A istasyonu ve Kayserigaz genel mü-

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.
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dürlük binasında bulunan elektrik enerjisinin
güvenli dağıtımını sağlayan Reaktif güç kontrol
PLC’ si revize edilerek uzaktan anlık olarak izlenebilir ve müdahale edilebilir hale getirilmiştir.
Elektrik sayaçlarının uzaktan takibi ile elektrik
enerjisinden kaynaklı oluşacak cezai durumların (Reaktif ve Kapasitif enerji cezası) önüne
geçilmiştir.
•
Scada Alt Yapısı Sağlanan Yeni İstasyonlar;
2012 yılında serbest tüketici olan istasyonlarda
Scada alt yapı hazırlıkları yapılarak devreye
alınmıştır. 2012 yılında eklenen, uzaktan bağlantı yapılarak kontrolü, izlenmesi ve müdahalesi yapılan yerler; DSİ (Devlet Su İşleri), Kocasinan Asfalt şantiyesi, Fener Enerji, Çinkom ve
CNG-3 istasyonlarıdır.
Bu sayede tüm veriler server üzerinde tutulmakta, tüm bilgilere uzaktan erişim sağlanabilmekte
ve aboneler kendi tüketim bilgilerine ulaşabilmektedirler.
•
Korozyon Önleme T/R Ünitesinin Uzaktan
İzlenmesi
2012 yılında İncesu ilçesinde bulunan VG-40
vana grubu içerisindeki T/R ünitesi Scada alt
yapısına uygun hale getirilerek, uzaktan kontrol
ve müdahale edilebilir duruma getirilmiştir. Bu
sayede fiziksel olarak uzak bir mesafede bulunan bu ünitede meydana gelebilecek herhangi
bir arıza durumunda Kayserigaz merkezden müdahale ile sorun giderilebilmekte, dolayısıyla
yol, zaman ve işgücü konularında bir tasarruf
sağlanmaktadır.
•
Rms A Tipi İstasyonlarının Uzaktan İzlenmesi
2012 yılında RMS-A istasyonları ve RMS-A tipi
Zorlu Sanayi İstasyonunda bulunan kamera
sistemlerinin mevcut yapılarında gerekli revizyon ve iyileştirmeler yapılarak Kayserigaz
işletme binasındaki Acil-187 ana kumandadan

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.

General Directorate and exterior lighting in RMSA stations were replaced with LED projectors and
LED light bulbs.
• Follow-Up of Electricity Meters Remotely
With this project introduced in 2012, reactive
power control PLC allowing secure delivery of
electrical energy in Kayserigaz General Directorate building was revised and rendered to be monitored and intervented in real-time and remotely.
With the remote monitoring of electricity meters,
cases subject to penalty (reactive and capacitive
energy penalty) are eliminated.
• New Stations with Scada Infrastructure
In stations that were free comsumers in 2012
SCADA infrastructure preparations were completed and they were put into use. Stations added in
2012, and controlled, monitored and intervened
with a remote connection are DSI (State Hydraulic Works), Kocasinan Asphalt site, Fener Energy,
Çinkom and CNG-3 stations.
In this way, all data are kept on the server, remote
access to all the information can be provided and
subscribers can access their consumption data.
• Remote Monitoring for Corrosion Prevention T /
R Unit
T / R unit in VG-40 set in Incesu in 2012 was
made suitable to SCADA infrastructure and rendered to be controlled and intervented remotely.
In this way, in the event of any malfunction in
this unit physically located at a distance, Kayserigaz can resolve the problem with an intervention from the center, thus time saving, traveling
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and labor issues are provided.

izlenmesi, kontrol edilmesi ve müdahale edilmesi mümkün hale getirilmiştir.
•
Almanya İle Kıyas Projesi
EWE’ye bağlı şirketlerden Kayserigaz, EWE Netz
ve SWB Netz şirketleri arasında Teknik Bilgi
Paylaşımı amaçlı yapılan ve 2 fazda gerçekleşen programın ilk fazı EWE Netz’de 5 haftalık bir
sürede, 2. fazı da SWB Netz şirketinde gerçekleşmiştir. Teknik bölümlerin iş proseslerini inceleme ve karşılaştırma üzerine çalışılan proje, bilgi
yoğunluğu ve karşılıklı paylaşımlar şeklinde
gerçekleşmiştir.
•
Kokulandırma Ünitesi Yazılım Revizyonu
2012 yılında RMS-A istasyonlarında ve RMS A
tipi Zorlu sanayi istasyonunda bulunan kokulandırma ünitelerinin hem sağlıklı çalışması
hem de Scada alt yapısına uygun olmaması sebebiyle yazılımında gerekli revizyon ve iyileştirmeler yapılmış, Kayserigaz merkezinde bulunan
Acil-187 ana kumanda tarafından izlenmesi,
kontrol edilmesi ve müdahale edilmesi aynı
zamanda da kameralarla da izlenmesi sağlanmıştır.
•
Eğitimler
Kayserigaz, bünyesinde tesislerin işletilmesinde
uzman, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime
sahip personelleri istihdam etmektedir. Ayrıca; Kayserigaz kendi personelinin görev tanımı,
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• Monitoring RMS A Type Stations Remotely
In 2012, necessary revisions and improvements for
the existing structures of camera systems present
in RMS-A type Zorlu Industrial Workstation were
made and it was rendered to monitor, control
and intervent from Emergency-187 master control in Kayserigaz operation building.
• Comparison with Germany Project
The first phase of the program was conducted in
EWE Netz in a period of 5 weeks with the purpose
of information sharing between Kayserigaz, EWE
Netz and SWB Netz, subsidiary companies of EWE
and the second phase was conduxted in SWB Netz.
With this project focused on analyzing and comparing business processes of technical departments, the density of information and mutual
shares were realized.
• Scenting Unit Software Revision
In 2012, necessary revisions and improvements
were made in the software of scenting units in
RMS-A stations and RMS A type Zorlu industry
station due to the lack of appropriate SCADA infrastructure and in order to ensure a healthy
functionality. And it was rendered to monitor,
control and intervent and also monitor with
cameras from Emergency-187 master control in
Kayserigaz operation building.
• 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
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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.
•
CNG’li Araçlar
Kayserigaz olarak halkımıza doğalgazın çevreci
ve faydalı bir yakıt olduğunu anlatmak, temel
görevlerimizden birisidir. Buna paralel olarak,
bu düşüncemizi yaptığımız
faaliyetlerde de uygulayabilmek adına 7 gün
24 saat kesintisiz çalışan mevcut Acil Müdahale
araçlarımızın yerine 4 adet CNG’li araç sipariş
edilmiştir. Kayserigaz olarak daha ucuz, daha
çevreci olan doğalgazlı araçlarımızla abonelerimize ve Kayseri halkına hizmet etmeyi planlamaktayız.
•
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.
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personnel are subject to theoretical and practical
training on their own mandates. The adequacy
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.
• Vehicles with CNG
As Kayserigaz, it is one of the main missions to
tell our customers that natural gas is an environmental-friendly and useful fuel. Accordingly, in order to implement our concept with
our activities, we ordered 4 vehicles with CNG to
replace our current emergency intervention vehicles running 24 hours a day in 7 days. As Kayserigaz, we plan to serve to our subscribers and the
people of Kayseri with cheaper and more environmental-friendly vehicles with natural gas.
• 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, workrelated 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 giv-

SATINALMA & MALZEME KONTROL & DEPO YÖNE-
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TİMİ
Kayserigaz A.Ş. 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.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.
Kayserigaz 2003-2011 yılları arasında Kayseri’de 1207 km PE hat, 203 km çelik hat imalatı
gerçekleştirmiştir. Kurmuş olduğu bu doğalgaz
hattında modern bir alt yapı sistemi kurmayı amaç edinen yönetim anlayışıyla tedarikçi
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en. 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.
Between the years of 2003-2011, Kayserigaz carried out 1207 PE line, 203 km steel pipe manufacturing in Kayseri. 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.
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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 şartnamelerine uygunluk
•
Kalite Sistem Belgeleri
•
Fiyat ve teslim tarihi
•
Referanslar
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

Kayserigaz Depo
Sevkiyat
Birimi, Kayseriga
z için
satın alması ya
pılan tüm
yatırım , işletm
e ve sarf
malzemeleri en
uygun stok
alanlarında m
uhafaza eder.

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 the standards of TSE, it aims to make quality
a life philosophy.
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.
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Requirements for this procedure are:

•

Malzeme sertifikası ve Test sonuçları

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 bekler. SAP
sistemi üzerinden kalite onayları verilen malzeme/malzemeler depo stoğuna geçer ve sahada
kullanılmak için stoktaki yerini alır. Sahaya
çıkana kadar da uygun depolama koşullarında
bekletilir. Kalite kontrol süreci malzemelerin
depodan çıkışından sonrada devam eder. Sık ve
belirsiz aralıklarla yapılan saha kontrollerinde
ilgili şartnamelere uygun olarak imalat yapılıp
yapılmadığı kontrol edilir.
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.
4. Depo birimi; malzeme nakli, depolanması,
saha çalışmaları ve acil müdahalelerde kullanılması amacıyla bünyesinde 1 adet hy-up ve 1
adet iş makinası bulundurmaktadır.
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• 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 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 hy-up and 1 heavy construction
equipment in order to use in supplies transport,
storage, on-site field work and emergency interventions.

İşletmede

Kalite Vurgusu

Her yeni dönem yeni bir başarı ile
yolumuza devam ediyoruz

EMPHASIS ON

OPERATIONAL QUALI TY
We continue on our way
in each period with a new
success
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My heartfelt greetings to all workers of Kayserigaz,
Nothing compares to breathing in the clear air of my clean city. We’ve realized this better
thanks to natural gas. As a natural gas installer, I’m one of the happiest for the introduction of natural gas to our city, because in the past, there was no appropriate job for me in
Kayseri to work as a natural gas installer. Both me and my family experienced hard times due
to my unemployment. I was even embarrassed towards my children as I was not able to earn
a living for my family. I felt troubled and worried that our happy days would be over. However, after learning that the city will be provided natural gas, I felt very happy. Most of the
time, I was angry because I was not able to do my job. Even I considered going to one of the
cities where natural gas is offered. Fortunately, now I’m not far from my hometown thanks to
Kayserigaz. Those difficult days we lived due to my unemployment are over. Besides me, my
many friends now have jobs thanks to your investment in our city. Every family now prefers
natural gas because it is environment-friendly and offers easier heating. As the number of
natural gas subscribers increases, we install lines and pipes happily. We accelerate our
works as the demand increases. If God allows, we will distribute natural gas all over the city,
hand in hand with the people of Kayseri. Also, as people use natural gas more and more
rather than other systems, our city is noticeably cleaner and this makes us happy.
On this opportunity, I’m thankful to Kayserigaz who introduced natural gas to us.
Osman Karadağ
Installer
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PAZARLAMA VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE OF MARKETING AND CUSTOMER SERVICE
MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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.
Müşteri Memnuniyet ilkelerinin belirlenmesi:
2004 yatırım yılının başlaması aşağıda belir-

CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT
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.
Determination of Customer Satisfaction principles:
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.

In the remaining 10 year period since the first
day that period of service began , its success in Social
Responsibility Projects and Customer SatisfactionOriented Marketing and Customer Services sense of
work led to good impression in the energy sector
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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.

tilmiş 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
Bu temel değerlerinin uygulanabilirlik düzeyine
getirilebilmesi için yapılan ilk çalışma planı ile
üç ana başlık belirlenmiştir. Bunlar;
1. Müşteri İlişkileri Yönetimi Bileşenleri
Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına geçmeye karar veren işletmelerin amaçlarına ulaşmak için yapacakları yatırımlar 3’e ayrılmaktadır.
1)
İnsan
2)
Süreç
3)
Teknoloji
İnsan
İnsan bileşenin müşteri odaklı yapılanma projelerinde en temel unsur olarak tanımlanmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi yolculuğuna
çıkan işletme, ciddi bir değişim içine girecektir
ve Şirket kültürü bu değişim programının başarısında en belirleyici rolü oynamaktadır.
Süreç:
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.

•
Service quality
•
Speed in the Field of Service
•
Services after subscription
• Availability- Accessibility
•
Reliability
•
Customer Need
•
Friendliness
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. Components of Customer Relations Management
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.
1) People
2) Period
3) Technology
People
We can define human component is defined 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.
Process:
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.
Technology:
Software technologies have a strong influence on
such popularity of Technology Customer Rela123
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AYLIK GELEN TALEP VE ŞİKAYET SAYISI
NUMBER OF MONTHLY DEMANDS AND COMPLAINTS
Dönem

Term

2) Müşterinin farklılaştırılması
Müşterileri farklılaştırma, müşterilerin işletme
için farklı değerlere sahip olması ve farklı ihtiyaçlarının bulunmasından kaynaklanan bir
zorunluluktur.
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Şikayet

Talep

Complaint

Demand

TOPLAM
TOTAL

2711

129

677

3517

Şubat

2815

87

711

3613

Mart

2726

56

753

3535

Nisan

2452

54

529

3035

Mayıs

2781

29

647

3457

Haziran

3041

36

528

3605

Temmuz

2752

21

480

3253

Ağustos

1905

14

448

2367

Eylül

3420

54

520

3994

Ekim

3019

57

479

3555

Kasım

3387

104

732

4223

Aralık

2834

71

987

3892

TOPLAM

33843

712

7491

42046

February

2. Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulama Süreci
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
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.

Briefing

Ocak

January

Teknoloji:
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 yapılan 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.

Bilgilendirme

March
April
May

June
July

August

September
October
November
December
TOTAL

tions 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 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.

Annual Report - 2012
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.

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
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.

3. Müşteri İlişkileri Yönetimi
Günümüz ekonomik koşullarında işletmeler, başarılarının devamını sağlamak ve daha başarılı
çalışmalara imza atmak için, 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 2) Diversification of the Customer
Diversifying the customers is a requirement based
planlarında başarı ile uygulamaya sokmuştur.
on different values and different needs of the
customers for business.

BANKO 2012 MEMNUNİYET ORANLARI
COUNTER 2012 SATISFACTION RATIOS

AYLAR
MONTHS

MEMNUNİYET ORANLARI

Ocak
January

ÇÖZÜM NOKTASI 2012 MEMNUNİYET ORANLARI
SOLUTION POINT 2012 SATISFACTION RATIOS

AYLAR
MONTHS

MEMNUNİYET ORANLARI

98%

Ocak
January

96,6%

Şubat
February

93,6%

Şubat
February

97%

Mart
March

96,6%

Mart
March

93,48%

Nisan
April

97,4%

Nisan
April

97,2%

Mayıs
May

97,8%

Mayıs
May

95,4%

Haziran
June

93,4%

Haziran
June

91,4%

Ekim
July

93,4%

Ekim
July

92,4%

Kasım
August

93,4%

Kasım
August

79,6%

Aralık
September

94,4%

Aralık
September

92,2%

YILLIK ORTALAMA
ANNUAL AVERAGE

95,33%

YILLIK ORTALAMA
ANNUAL AVERAGE

92,81%

SATISFACTION RATIOS

SATISFACTION RATIOS
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Hizmet Kalitesi:
Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için yapılması gereken planlama ile müşteri bekleme
salonlarında gerekli konfor ve tüm müşterilerimize eşit hizmet verilmesi için günün teknolojisine uygun banko sistemi kurulmuştur. Personelimizin müşterilerimiz ile daha iyi iletişim
kurmasını sağlayan banko iletişim masaları kurulmuştur. İlerleyen süreçlerde ise bütün bu ku-

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, processing, 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.
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

KÜMÜLATİF ABONE BBS

126

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

312.992

280.558

248.749

220.585

153.468

109.602

70.911

20.150

CUMULATIVE SUBSCRIBER BBS

2011

345.000

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. Bu yenilikçi anlayış içerisinde
Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Temel Değerleri
ana başlıklarını 10 yıllık sürecin her aşaması
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

3) 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.

2012
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rulu düzen içerisinde günün koşullarına uygun
en ileri ergonomi-teknoloji ve yeni sertifikasyonların başarı ile sisteme kazanımı sağlanmıştır.

Bütün çalışmalar sonucunda gelinen noktada
%98 müşteri memnuniyeti oranına sahip Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü günlük 10.000 veri girişi veya sorgulaması kapasitesine sahip olmuştur.

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.
Service Quality:
Counter system, which is appropriate for the technology of the date in order to provide all our customers with equal service and required comfort
in customer waiting rooms with required planning to provide better service for the customers
have been founded. Counter communication
desks were made ensuring better communication
between our personnel and our customers. Within
forthcoming processes, acquisition of state of the
art ergonomics- technology appropriate for conditions of the date and new certifications to the
system was provided successfully within all this
established order. In this regard;
1)7 counter customer communication desk was
made ergonomics so that appropriate communication with the customer was ensured.

KÜMÜLATİF GAZ KULLANICI

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

285.027

248.555

210.425

172.549

125.003
89.274

57.759

16.413

CUMULATIVE GAS USER BAS

2011

320.000

Bu bağlamda;
1) 7 banko müşteri iletişim masası ergonomik
hale getirilerek müşteri ile uygun iletişimi sağlanmıştır.
2) Müşterilerine bankoda hizmet veren Kayserigaz
müşterilerinin daha rahat ve özel hissetmesi için
masa düzenine geçilmiştir.
3) Kayserigaz’ın Kurumsal renklerine uyumlu
olarak müşteri bekleme koltukları lacivert ve turuncu olarak değiştirilmiştir..
4) ABYS (Abone Bilgi Yönetimi Sistemi) yerine
tüm dünyada büyük şirketlerde kabul gören SAP
sistemine geçiş yapılmıştır.
5) ISO9001 Kalite Sertifikasının üzerine ISO 27001
- ISO14001 - OHSAS 18001 - ISO1002 yeni kalite
sertifikaları alınarak işlevsellik en üst seviyeye
çıkarılmıştır.
6) Sadece danışma ile müşteri yönlendirilmesi
ve şikayetlerin ele alındığı sistem gerekli personel
sayısının artırılması ile Çözüm Noktası ve Call
Center olarak yenilenmiştir. Personel sayısı artırılarak müşterilerin sadece abonelik işlemlerine
değil; bilgilendirme, şikayet ve taleplerini istedikleri her türlü kanalla ulaşabilecekleri çözüm
noktası kurulmuştur.

2012
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2) Providing service for their customers at counter, Kayserigaz started desk setting so that its customers feel more comfortable and special.
3) Customer waiting seats were changed as dark
blue and orange in harmony with Corporate colors of Kayserigaz.
Hizmet Alanındaki Hız
Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü bütün çalışma
planlarını gelecekte ortaya çıkacak bütün teknolojik gelişmelerden faydalanabileceği bir alt
yapıyla kurmuştur.
1) 30.06.2008 Tarihinde SAP kullanılmaya başlamıştır. SAP geçişinden önce veri kalitesinde
iyileştirmeler yapılarak altı aylık kısa bir süre
içerisinde diğer sistemlerle entegre olarak Türkiye’de IS_U kullanan ilk dağıtım şirketi ünvanı
alınmıştır.
2) Müşterilerinin bilgilerine daha hızlı ulaşabilmek, cevaplayabilmek ve şirketin diğer birimleri ile ortak çalışma yürütebilmek adına 2009
yılında CRM kullanılmaya başlanmıştır. CRMBCM entegrasyonu ile müşterilerin telefon ile
ulaşmak istediklerinde her türlü bilgiye anında
ulaşılmış ve cevap verilmiştir. CRM Projesi ile Avrupa da ilk CRM kullanan dağıtım şirketi ünvanı
alınmıştır.
3) SAP-GIS ve CRM-GIS entegrasyonu ile müşteri
veri tabanlarımız online aynı anda işlem görür
hale getirilmiştir. Bu entegrasyon hatalı adres
verilerinin sisteme işlenmesini engellediği gibi
müşterimizin adresi ile ilgili dış kurumlardan
veri arama zahmetinden kurtarmıştır.
4) Müşteri kayıtlarının oluşturulması esnasında
ibraz edilmesi zorunlu olan evrakların fotokopisi ücretsiz şirket bünyesinde karşılanır hale getirilerek müşteriler zamandan ve maddi açıdan
daha karlı hale getirilmiştir.

4) Being approved in large companies all over the
world, SAP system replaced Subscriber Knowledge
Management System.
5)Functionality was maximized by obtaining
ISO 27001 - ISO14001 - OHSAS 18001 - ISO1002
new quality certificates in addition to ISO9001
Quality Certificate.
6) Solution Point and Call Center were renewed
by directing customers only with counseling
and raising number of personnel required for the
system that complaints are addressed. By raising
number of personnel, solution point was established for the customers not only for their subscription transactions but also to reach informing, complaint and demands via any channels.
Having 98 % customer satisfaction at the point
arrived as result of studies, Customer Services
Management has had daily 10.000 data entry or
inquiry capacity.
Speed in Service Field
Customer Services Management established all
its working plans with an infrastructure which
shall take advantage of all technological developments to emerge in future.
1) SAP was launched on 30/06/2008. It assumed
the title of first marketing company using IS_U in
Turkey as integrated into other systems within a
short six month period by making improvements
in data quality before SAP transition.

Doğalgaz sektöründe başarılı müşteri hizmetleri
çalışmaları ve çok yüksek müşteri memnuniyet
oranları ile dikkat çeken Kayserigaz, bu başarılarının
tesadüfî olmadığını da ISO 10002 belgesini alan
sektördeki ilk şirketlerden olarak kanıtlamıştır.
128
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Attracting attention with its successful customer services
studies in natural gas sector and extremely high customer
satisfaction ratios, Kayserigaz proved as one of the first
companies obtaining ISO 10002 certificate in the sector
that its successes are not coincidental .

5) Yenilikçi anlayışını her alanda devam ettiren
Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Muhabere evraklarının dijital ortama taşıyacak doküman yönetim sistemini sürekli güncelleyerek veri akışının
güvenilirliği ve bulunulabilirliği en son teknoloji
ile desteklenmiştir. Evrakların kağıt ortamından
çıkarılarak sistem üzerinden takibi gerçekleştirilmiştir. Raporlamalar yapılmaya başlanmıştır.
Satış Sonrası Servis Hizmetleri
“Aldığımız her şikâyet, şirketimiz adına bir hediye niteliği taşımaktadır’’ felsefesiyle hareket
eden Kayserigaz, Müşteri şikâyetlerini ele alma
politikası gereğince Çözüm Noktası Birimi’ni kurmuştur. Kayserigaz Çözüm Noktası, müşterilerin
sözlü ya da yazılı olarak ilettikleri istek ve şikâyetlerini karşılayarak, sistem üzerinde kayıtların alınmasının ardından çözüme kavuşturarak
sonuca ulaştırmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM sistemi ile yürütülmektedir. Kayserigaz,
2003 yılından bu yana hizmet verdiği Kayseri’de
birçok alanda başarılarıyla Kayseri kamuoyu ile
birlikte, yerli ve yabancı sermaye tarafından da
takdir edilmiştir. Kayserigaz Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğü’nün Kayseri halkına hizmet etmekten
mutluluk duyan güler yüzlü çalışanlarına ait
bağımsız araştırma şirketlerinin gerçekleştirmiş
olduğu anketlerdeki %98’ler seviyesindeki müşteri memnuniyeti oranları da bu tespitin kanıtı
niteliğindedir.
Kayserigaz, sektörün ilk ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesini alarak bu başarısını taçlandırmıştır. Doğalgaz sektöründe başarılı müşteri hizmetleri çalışmaları ve çok yüksek
müşteri memnuniyet oranları ile dikkat çeken
Kayserigaz, bu başarılarının tesadüfî olmadığını
da ISO 10002 belgesini alan sektörde ki ilk şirket
olarak kanıtlamıştır. ISO 9001 (Kalite Yönetim
Sistemi), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Sistemi) ve ISO 14001(Çevre Yönetim Sistemi) ve

2) CRM started to be used in 2009 to reach Customer information faster, answer and conduct
a joint work with other units of the Company.
When the customers wish to reach by phone, any
information was reached and answered immediately via CRM-BCM integration. The title of marketing company primarily using CRM in Europe
with CRM Project has been gained.
3) Our customer databases were made as being
processed online and simultaneously by SAP-GIS
and CRM-GIS integration. This integration both
blocked entering faulty address data into the system and saved our customer trouble to search for
data from external institutions regarding its address.
4) Photocopy of the letters, submission of which
is obligatory during customer records, was made
cost free so that customers were more profitable
timely and financially.
5) Sustaining its innovative understanding in all
fields, Customer Services Management updated
document management system which shall move
communication letters to digital media continually so that reliability and availability of data
flow was supplied by state of the art technology.
Letters were removed from the printed version and
followed over the system. Reporting was initiated.
Delivery Service After Sale
Acting with the philosophy “Each complaint we
receive, constitutes a gift on behalf of our company”, Kayserigaz established Solution Point by
virtue of the policy of addressing Customer Services. Kayserigaz Solution Point meets demands
and complaints of customers verbally or in writing, find a solution following getting records over
the system and bring to a conclusion. Customer
Relations Management is executed by CRM system. Kayserigaz was appreciated by Kayseri public
opinion, domestic and foreign capital because of
its successes it has provided in Kayseri in many
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fields since 2003. Customer satisfaction ratios
in 98 % in the surveys, conducted by independent research company, of friendly personnel in
Kayserigaz Customer Services Management who is
glad to serve Kayseri people also prove this result.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları bulunan Kayserigaz’ın kaliteye, çevreye,
iş sağlığı ve güvenliğine, bilgi güvenliğine ve ISO
10002 ile müşteri memnuniyetine duyarlılığı
uluslararası alanlarda da bir kez daha tescillenmiştir.
2012 yılında çözüm noktasında toplam 42.046
kişiye hizmet verilmiştir. 33.843 bilgilendirme istenmiş, 7491 talep ve 712 şikâyet için başvuruda
bulunulmuştur. Müşterilerimizin 85’i mail ile,
5742’si dilekçe ile, 2528’i yüzyüze, 33671’i ise telefon ile çözüm noktamıza ulaşmışlardır.
Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır ve her ay çalışanlarımız müşteriler tarafından değerlendirilmektedir.
Yapılan anketler sonucunda çalışanlarımızın
gelişmesi ve daha iyi hizmet verebilmesi için eğitimler planlanmaktadır. 2012 yılında müşterilerimiz tarafından müşteri hizmetleri çalışanları
ortalama %95.33, çözüm noktası çalışanları ortalama %92,81 gibi yüksek puanlarla değerlendirilmişlerdir.
Her yıl bağımsız anket firmalarına müşteri memnuniyeti yaptırılmaktadır. 2012 yılı için müşteri memnuniyeti anketi sonucu %98 olarak tespit
edilmiştir.
Müşteri memnuniyetinin %98 olmasını uzun
süre yapılan çalışmalara ve çalışanlarımızın
fedakâr çalışmasına karşı müşterilerimizden aldığımız teşekkür olarak kabul ediyoruz.

Kayserigaz crowned its success by obtaining the
first ISO 10002 Certificate of Customer Satisfaction Management within the sector. Attracting
attention with its successful customer services
studies in natural gas sector and extremely high
customer satisfaction ratios, Kayserigaz proved as
the first company obtaining ISO 10002 certificate
in the sector that its successes are not coincidental. Sensitivity of Kayserigaz, which is having
ISO 9001 (Quality Management System), OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety System)
and ISO 14001(Environmental Management System) and ISO 27001 (Information Security Management System) certificates, to quality, environment, occupational health, safety, information
security and lastly with ISO 10002 to customer
satisfaction was also registered in international
platforms one more time.
42.046 people totally were provided with service
at solution point in 2012. 33.843 people applied for
informing, 7491 for demand, 712 for complaint
out of 42.046 people. 85 of our customers via e
mail, 5742 via petition, 33671 by phone reached
our solution point.
Customer Services Management works customer
satisfaction- oriented; our employees are evaluated by the customers. Trainings are organized
for our employees to develop themselves and provide better service. Customer Services personnel
was evaluated by our customers with high points
such as averagely 95, 33 %, solution point personnel was evaluated with high points such as averagely 92, 81 % in 2012. Customer Satisfaction
survey is conducted by an independent survey
company every year.

Result of customer satisfaction survey
for 2012 was identified as 98 %.
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2012 yılı için müşteri memnuniyeti
anketi sonucu %98 olarak tespit
edilmiştir.

Bulunabilirlik-Ulaşılabilirlik
Müşteri Hizmetleri Merkezi, Kayseri Şehir merkezine yakın havaalanı yolu üzerinde Kayserigaz
Kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Çözüm Noktası 444 5 429 ile hafta içi her gün 08.00-18.00
saatleri arasında hizmet vermektedir.
Güvenilirlik
Şirket politikası ve mevzuat açısından müşteri
bilgilerinin gizliliği noktasında yapılan anketlerde görülen Kayserigaz ISO27001 belgesi ile güvenilirliğini taçlandırmıştır.
2004 yılından itibaren isteyen her müşteriye
doğalgaz arzı sağlayan Kayserigaz, mücbir sebepler haricinde doğalgaz kullanıcılarına kesintisiz
hizmet vermiştir.
Müşteri İhtiyacı
Gelecek nesillere yeşil çevre ve mavi bir gökyüzü bırakmayı hedefleyen Kayserigaz, her yeni
abonenin bu sürece katkı sağlayacağı bilinci
ile hareket etmiştir. Bu idealler doğrultusunda
pazarlama faaliyetlerini yürüten Kayserigaz,
daha temiz bir Kayseri için her kapıyı çalmış ve
doğalgazın ne kadar ucuz ve konforlu bir yakıt
olduğunu değerli Kayserililere anlatmıştır. Bu
tanıtım faaliyetleri boyunca Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, kamuoyunda yankı
uyandıran birçok başarılı kampanyaya imza
atmıştır. Düzenlediği kampanyalar ile kaliteyi
ucuza yaşatmak adına Kayserililer için önemli
fırsatlar yaratan Kayserigaz, her kampanyasında
abonelik ücretleri için taksit sayısını artırmış ve
müşterilerine çok sayıda hediye vermiştir.
* Tanışma Kampanyası ile müşterilerine Digitürk üyeliği fırsatı sunan Kayserigaz, bu kampanya boyunca abonelik ücretlerini 7 taksit halinde ödeme fırsatı sunmuştur.
* Spora ve sporcuya her zaman destek olan Kayserigaz önce net sonra bilet kampanyası düzenleyerek müşterine süper lig maç bileti hediye etmiştir.

Customer satisfaction survey is conducted by
an independent survey company every year. Result of customer satisfaction survey for 2012 was
identified as 98 %.
We accept 98 % customer satisfaction as thanking from our customers upon long term studies
and working of our personnel devotedly and we
feel right proud of that.
Availability- Accessibility
Head office of Customer Services is located on
airport way close to Kayseri city center. Solution
Point provides service between 08.00 a.m-18.00
p.m every weekday by 444 5 429.
Reliability
It crowned its reliability with Kayserigaz ISO
27001 observed in the surveys concerning confidentiality of customer information with regards
to company policy and legislation.
Providing natural gas supply for each customer
since 2004, Kayserigaz gave continuous service
for natural gas users except for force majeure.
Customer Need
Aiming to leave a green environment and a blue
sky for future generations, Kayserigaz acted as being aware that each new subscriber shall contribute to this process. Executing marketing activities in line with these ideals, Kayserigaz knocked
every door for a cleaner Kayseri and told dear
Kayseri people that natural gas is so cheap and
comfortable fuel. Kayserigaz Customer Services Management succeeded many withstanding
campaigns influencing public. Creating important opportunities for Kayseri people to experience
quality cheaply, Kayserigaz increased number of
installments in its every campaign for subscription fees and gave many presents to its customers.
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* Offering Digitürk membership for its customers
with Meeting Campaign, Kayserigaz offered subscription fees in 7 installments throughout this
campaign
*
Supporting sport and sportsman every time,
Kayserigaz presented its customer a super league
match ticket by firstly arranging net then ticket
campaign.
* Yılın son fırsatı kampanyası ile abonelik ücretlerini 6 taksit halinde ödeme fırsatı sunan Kayserigaz, müşterilerine; doğalgaz dönüşüm maliyetlerinde büyük oranda pay sahibi olan kombi
hediye etmiştir.

* Offering opportunity to pay subscription fees
in 6 installments with the last campaign of the
year, Kayserigaz presented its customers kombi
having a considerable part in natural gas conversion costs.

* Başarılı yeni kampanyalar üretmekte sınır tanımayan Kayserigaz, abonelik ücretlerinin 7 taksit halinde ödenebildiği bir diğer kampanyada
abone olan bir müşterisine çekilişle 0 km araba
hediye etmiştir.

* Knowing no limits in creating successful new
campaigns, Kayserigaz presented a O km car to its
one customer, being subscriber in another campaign that subscription fees can be paid in 7 installments via lottery.

* Abonelik yaptıran ancak tesisat dönüşüm maliyetleri nedeniyle doğalgaz kullanmayan müşterileri için İç Tesisat firmaları ile anlaşan
Kayserigaz, İç tesisat firmalarının da taksit kampanyası düzenlemesini sağlamıştır. Ayrıca, tesisatını doğalgaz kullanımına dönüştüren müşterileri arasında yaptığı çekilişle müşterilerini
aileleri ile birlikte tatil fırsatı sunmuştur.

*Agreeing with Interior Wiring companies for its
customers who subscribes but does not use natural gas due to installment conversion costs, Kayserigaz ensured interior wiring companies to arrange installment campaign. Moreover, it sent its
customers with their families via draw among its
customers converting its Installment into natural gas use.

* Sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetleri ile
çevreye olan duyarlılığına her fırsatta vurgu
yapan Kayserigaz, Yeşil Kayseri Kampanyası ile
müşterilerine abonelik ücretlerini 6 & 12 taksitle
ödeme imkânı sunduğu kampanyasında her yeni
aboneye 1 çam fidanı hediye etmiştir.

*
Emphasizing its sensitivity to environment
through social responsibility projects and activities on all occasions, Kayserigaz presented each
new subscriber a pine sapling in its campaign it
offers opportunity to pay subscription fees in 6 &
12 installments.

* Kayserigaz, Aktifbank, Krediver ve İç Tesisat firmaları işbirliği ile İnanılmaz Fırsat Kampanyası düzenlenmiş ve doğalgaz tesisatı yaptıracaklar
için 15 ay 0 faiz imkânı sunmuştur. Bu kampanya da Kayserigaz’ın tüketiciden yana olan net
tavrını açıkça göstermiştir. Kayserigaz, İnanılmaz Fırsat Kampanyası ile birlikte Abone Bağlantı Bedeline 7 taksit kampanyası da düzenlen-

* Unbelievable Opportunity Campaign was arranged in cooperation with Aktifbank, Krediver
and Interior Wiring companies and 15 month 0
interest opportunity was offered for those to have
natural gas installment installed. This campaign
expresses clearly net manner of Kayserigaz in favor of the consumer. 7 installment campaign was

Since 2004, Kayserigaz has done some studies
for the spread of natural gas within the
boundaries of Kayseri urban areas and in these
studies it has been observed that as the number
of natural gas users increases, the number of
air pollution decreases periodically.
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2004 yılından itibaren Kayseri’nin mücavir
alan sınırları içerisinde doğalgazın
yaygınlaşması için yapmış olduğumuz
çalışmalar neticesinde görülmüştür ki yıllar
itibariyle doğalgaz kullanıcı sayısı arttıkça
hava kirliliği periyodik bir biçimde azalmıştır.

miş olup, bir önceki yılda olduğu gibi Kayserigaz
müşterilerine çam fidanı hediye etmiştir.
* Faaliyetlerine başladığı günden beri sürekli
müşteri odaklı politikalar ortaya koyan Kayserigaz, Kış Kampanyası ile özellikle yakıt giderlerinin mali yük olarak vatandaşların üzerinde
bulunduğu kış aylarını ödemesiz geçmesini hedeflemiştir. Abonelik ücretinin 3 ay ertelemeli 7
taksitle ödeme imkânı sunulduğu kampanyada;
ilk ödemenin bahar ayının sonunda başlaması
müşterilerimiz tarafından büyük ilgi görmüştür.
* Kayserigaz düzenlediği son kampanyada da
yine kendisine yakışanı yaparak noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle bir yeni abonesine
Suat Altın İnşaattan Ev hediye etmiştir.
Yaptığı kampanyalar vesilesiyle; pazarlama faaliyetlerinde doğalgaz kullanmanın ucuzluğu ve
sağladığı konforu Kayseri halkına anlatan Kayserigaz, 2012 yılı sonu itibariyle 345.000 (BBS)
abone ve 320.000 (BBS) gaz kullanıcı sayısına
ulaşmıştır.
2004 yılından itibaren Kayseri’nin mücavir
alan sınırları içerisinde doğalgazın yaygınlaşması için yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde görülmüştür ki yıllar itibariyle doğalgaz
kullanıcı sayısı arttıkça hava kirliliği periyodik
bir biçimde azalmıştır. Ancak 2012 yılı içerisinde bu azalışın durduğu ve partikül madde ve kükürt diokasit oranının yeniden yükselişe geçtiği
görülmüştür. Hava kirliliği oranlarındaki artışın önüne geçebilmek için Kayserigaz, İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yürütmekte
ve bütün temiz hava eylem planlarının bir parçası olarak gereken desteği vermektedir.
PAZARLAMA BİRİMİ
2012 yatırım yılı tanıtım süreçlerimiz, faaliyet
alanlarının sınıflandırılarak bölgesel müşteri
potansiyellerinin belirlenmesi ve bu bölgelere

arranged for Subscription Connection Cost with
Unbelievable Opportunity Campaign, Kayserigaz
presented its customers pine saplings as in the
previous year.
* Presenting continuous customer oriented policies since the day it went into action, Kayserigaz
aimed at spending winter months, especially fuel
costs are a financial burden on the citizens, as
non-payment thanks to Winter Campaign. In the
campaign that subscription fee is 3 month deferred and 7 installment payment opportunity is
offered; beginning of the initial payment at the
end of spring season attracted great attention by
our customers.
* Kayserigaz presented a House from Suat Altın
İnşaat to its a new customer with a draw realized before a notary public in the last campaign
it arranged.
On the occasion of its campaigns; Telling Kayseri people of cheapness of using natural gas in
marketing activities and the comfort it provides,
Kayserigaz achieved 345.000 number of (BBS)
subscription and 320.000 number of (BBS) gas
user as of the end of 2012.
Since 2004, Kayserigaz has done some studies for
the spread of natural gas within the boundaries of Kayseri urban areas and in these studies
it has been observed that as the number of natural gas users increases, the number of air pollution decreases periodically. However; in 2012 it
has been observed that this increase stopped and
the rate of particulate matter and sulfur dioxide
started to rise once again. To prevent the rise of
air pollution Kayserigaz carries on some activities in the coordination with Provincial Directorate of Environment and Urbanization and the
other Public Cooperate Bodies and also it gives
the necessary support as a part of all clean air
action plans.
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yönelik aktif pazarlama tekniklerinin planlaması ile başlamıştır.
Faaliyet etkinliğinin arttırılması amacıyla pazarlama personeli, Resmi Ticari Üretim, İnşaat
Şirketleri ve Tespit Ölçüm işlemleri olmak üzere
üç ana gruba ayrılıp görevlendirilmiştir. Etkin
pazarlama faaliyeti yapılması için potansiyel
gruplara ayrılmış olan mahallelerde alt yapı ve
doğalgaz kullanım durumları göz önünde bulundurularak ayrı ayrı pazarlama stratejileri
gerçekleştirilmiştir. Mahalle bazlı yapılan faaliyetlerin etkili olması, mahalledeki konutların doğalgaz kullanmaları için beklentilerini,
soru ve şikâyetlerini değerlendirebilmek amacıyla düzenli olarak muhtar ziyaretleri ve toplantıları yapılmıştır. Gerçekleştirilen ziyaret ve
toplantılar sonucunda muhtarlardan, doğalgaz
kullanımına katkı sağlamaları istenmiştir. 2012
yılında tespit & ölçüm yapılan binanın, Coğrafi
Bilgi Sistemleri (CBS) üzerine yanlış çizilmesini
önlemek ve iş süreçlerindeki oluşabilecek aksaklıkları gidermek için tüm tespitler GPRS cihazı
ile yapılmıştır. Tespit & ölçüm aktivitesi yapılan
binalar haricinde aynı bölgede bulunan, doğalgaz kullanmayan hanelerde mahalle muhtarı ve
tespit & ölçüm talep eden müşteriler ile birlikte
birebir pazarlama faaliyeti yapılmıştır. Tespit &
ölçüm aktivitesine gidilen yol güzergâhı üzerinde bulunan doğalgaz kullanmayan binalar not
alınmış ve bu binalar ile birebir görüşülmüştür.

MARKETING UNIT
2012 investment year promotion processes began
with classification of field of activities, determination of regional customer potentials and
planning active marketing techniques for these
regions.
Marketing personnel were separated into three
main groups as Official Commercial Production, Construction Companies and Determination
Measurement proceedings in order to increase efficiency of activity and charged. Considering usage conditions of infrastructure and natural gas
in neighborhoods divided into potential groups to
do active marketing activity, marketing strategies
were realized respectively. Chief visits and meetings were held regularly so that neighborhood
oriented activities can be efficient, expectations,
questions and complaints of dwellings in the
neighborhood can be evaluated. Chiefs were asked
for contribution to natural gas use in the consequence of visits and meetings held. All determinations were made with GPRS device to prevent
wrong drawing of the building determination &
measurement made on Geographic Information
Systems in 2012 and to recover potential failures
in work processes. One to one marketing activity
was carried out with chief of neighborhood and
customers demanding determination& measurement in the houses not using natural gas, located
in the same region excluding buildings determination & measurement activities are performed.

Marketing, Customer Services, Counseling,
Central , Communication and Solution Point
units within Kayserigaz Customer Services
Management conduct their activities in one to
one communication with 345.000 subscriber
and nonsubscriber potential .
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Kayserigaz Müşteri Hizmetleri
Müdürlüğü Bünyesindeki Pazarlama,
Müşteri Hizmetleri, Danışma, Santral ,
Muhaberat ve Çözüm Noktası birimleri
345.000 abone ve abone olmayan
potansiyel ile birebir iletişim halinde
faaliyetlerini yürütmektedir.
Harita Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) biriminden
alınan veriler üzerinden, henüz hattın geçmediği
ve potansiyeli yüksek olan mahalleler pafta üzerinden belirlenerek, aynı zamanda hat olmayan
mahallelerden gelen talepler aynı gün değerlendirmeye alınarak, ilgili adreslere pazarlama faaliyeti yapılmıştır. Doğalgaz hattına yakın olan
mahallerde çalışmalar yapılarak, potansiyel durum hakkında bilgi alınıp, mahalle sakinlerinin
abonelikleri gerçekleştirilmiştir. Proje uygulama
biriminin alt yapı çalışmalarını yürütmüş olduğu bölgelerde eş zamanlı birebir pazarlama
faaliyeti gerçekleştirilerek mevcut potansiyel
üzerinde yenilenme sağlanmıştır.
Binasında Gaz olup da kullanmayan potansiyelimize yönelik yapmış olduğumuz bina görüşmeleri ile 7.765 BBS abonelik, 266 adet inşaat
firması ile görüşülerek 150 adet binanın kaydı
ile 9.033 BBS abonelik kaydı alınmış olup, Resmi Ticari ve Üretim amaçlı işletmelere yönelik
yapmış olduğumuz çalışmalarla 1.042 görüşme
yapılmış ve 814 adet R-T-Ü işletmesinin kaydı ile
7.268 BBS alınmıştır. 2012 yılında, önünde doğalgaz hattı bulunduğu halde gaz kullanmayan
binalara yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarla 953 adet bina ile görüşme yapılmış olup,
896 binanın kaydı alınarak 4.431 BBS abonelik
kazanılmıştır. Isınma ve sıcak suda doğalgaz kullanıp kazanlarında doğalgaz kullanmayan binalara yönelik yapmış olduğumuz bilgilendirme
çalışmaları ile 74 adet binanın doğalgaz dönüşümüne geçmesi sağlanmıştır.
Yıl içerisinde, insanların evde oldukları vakitler
dikkate alınarak hafta sonları ve hafta içi saat
etkin pazarlama faaliyeti yapılmıştır. Ayrıca

The buildings located on the way route to determination & measurement and not using natural
gas were taken notes and one to one interviews
with people in these buildings were made.
Neighborhoods where the line has not passed
through yet and whose potential is high were determined over the sheet via Map Geography Information Systems unit, also demands from the
neighborhoods with no lines were evaluated on
the same day, marketing activities were performed to relevant addresses. Studies were made
in close neighborhoods, information about potential conditioned was obtained, and subscriptions of neighborhood resident were realized. Simultaneous one to one marketing were realized
in the regions where project implementation unit
conducted so that innovation was ensured on
current potential.
7.765 BBS subscription were recorded with building meetings we held for our potential having
gas in their building but not using it, 150 building record and 9.033 BBS subscription were recorded through interview with 266 construction
companies, 1.042 interviews were made with our
studies for Official Commercial and Production
intentional businesses and 814 R-T-Ü business
and 7.268 BBS were recorded. 953 interviews were
made with buildings, 896 buildings were recorded, and 4.431 BBS subscriptions were acquired
with per studies for the buildings not using natural gas although there is natural gas line in 2012
tariff year. 74 buildings were ensured to apply to
natural gas convention with information studies
for the buildings not using natural gas in their
boilers but using in heating and hot water.
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merkezi, resmi, ticari ve üretim işletmeleri ile
kooperatiflere yönelik yapılan pazarlama faaliyetleri BBS sayısının artmasında önemli ölçüde
rol oynamıştır. “Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir Kayseri için…” tüm Kayseri’yi doğalgaza
kavuşturma hedefini taşıyarak taksit ertelemeli
kampanyasını gerçekleştirmiştir. En ekonomik, en
çevreci ve en verimli yakıt olan doğalgazı Kayserigaz tüm Kayseri’de alt yapısını tamamlayarak,
kış kampanyası ile 3 ay ertelemeli 7 taksit ödeme
kolaylığı sunmuştur. Özellikle yakıt giderlerinin vatandaşlar üzerinde mali yük oluşturduğu
kış aylarını ödemesiz geçirecek olmaları ve ilk
ödemeye bahar ayının sonunda başlamaları ile
Kayseri halkını doğalgaz konforuna kavuşturma
imkânı bu kampanya ile cazip hale gelmiştir.
Pazarlama personelinin haftalık çalışma programı hakkında iç tesisat firmalarını telefon,
mail gibi iletişim kanallarıyla bilgilendirerek,
iç tesisat firmalarının pazarlama faaliyetlerine
destek vermeleri sağlanmıştır. Ayrıca kampanya
ve etkinliklerin efektif olması için, mahallerdeki
potansiyel yapı ve pazarlama stratejileri ile ilgili
olarak iç tesisat firmaları ile yıl içinde düzenli
olarak toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Pazarlama Biriminin saha faaliyetlerinde her
müşteriye ulaşma gayret ve çabası, yapılmış olan
bütün faaliyetlerimizin potansiyel müşterilerimiz ve yatırım planlamalarımızın genelinde
halkın bilgisine sunulmuştur.
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesindeki Pazarlama, Müşteri Hizmetleri, Danışma, Santral, Muhaberat ve Çözüm Noktası birimleri 345.000 abone ve abone olmayan potansiyel
ile birebir iletişim halinde faaliyetlerini yürütmektedir.
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Considering the times when people are at home
during the year, marketing activities were performed at weekends and weekdays. Furthermore,
marketing activities for central, official, commercial and production businesses and cooperatives played a crucial role in increase in
the number of BBS. “At peace with green, friend
with blue, for a clean Kayseri” realized installment deferred campaign carrying its objective to
reach Kayseri the natural gas. Kayserigaz completed infrastructure of natural gas which is the
most economic, the most environmentalist and
the most efficient fuel in Kayseri and offered 3
month deferred 7 installment payment facility
with winter campaign. The opportunity to reach
Kayseri people natural gas comfort became attractive because people shall spend winters without making any payment when especially fuel
costs are a financial burden on people and shall
start making initial payment in the end of spring.
It was ensured that information was given to interior wiring companies about weekly working
schedule of marketing personnel via communication ways such as phone, e mail, and interior wiring companies gave support for marketing
activities. Moreover, regular meetings were held
with interior wiring companies regarding potential structure and marketing strategies in neighborhoods so that campaign and activities can be
effective.
All our activities which Marketing Unit exerted
effort to reach each customer in field studies were
submitted for review of people in general of our
potential customers and investment planning.
Marketing, Customer Services, Counseling, Central,
Communication and Solution Point units within
Kayserigaz Customer Services Management conduct their activities in one to one communication with 345.000 subscriber and nonsubscriber
potential.

Institutional

Marketing Network ...
Working with unconditional customer
satisfaction forms the basis of our
principles.

Kurumsal

Bir Pazarlama Ağı…
Koşulsuz müşteri memnuniyeti
ile çalışma ilkelerimizin temelini
oluşturuyoruz
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Hello Kayserigaz,
I’m writing this letter at the garden of school where I work as a teacher. Thanks to you,
my students are having fun in this winter day at the garden of school. Before you, we
were having our gym classes at our classroom because I didn’t want them breathe the
polluted air of this city. I was feeling very upset when I see them sick because of such
polluted air and environment. When they run, they were having difficulties in breathing. Everyday, some of my students were not able to come to school as they were sick
because of such factors. Fortunately, thanks to natural gas, our city now has a clean
air and my students live and study in a healthy environment. We are now having our
gym classes at the garden. They can run and play as they want to. I also feel more
energetic since the clean air is good for my lungs. Most of the time, I accompany my
students when they play games. Also, my students met the cute mascot Dolgi who
visited our school and they felt very happy about it. They learnt the benefits of natural
gas entertainingly thanks to Dolgi.
I’m thankful to all workers of Kayserigaz for creating such a clean environment for us.
Bade Bilir
Primary School Teacher
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

KAYSERİGAZ SOSYAL AÇILIM PROJESİ –
İNTERNETİMİ KİMSE ALAMAZ!
İnternet, günümüz dünyasında o kadar vazgeçilmez hale gelmiştir ki, insanların normal yaşantılarına girmiştir. 90’ların son çeyreği doğanlar
içinse internetsiz bir hayat var olmamıştır. Onların ellerinden internetlerini alamazsınız!
Türkiye’deki internet kullanıcısı sayısı 35 milyona ulaşmıştır. Bu kullanıcıların %91’inde yani
32 milyonu aşkın facebook hesabı bulunmaktadır. Bu rakam içerisinde Kayseri’de ikamet edenlerin sayısı yarım milyona yaklaşmıştır. Hal
böyle iken, misyonu müşteri memnuniyeti olan
bir şirketin sosyal medyada olmaması düşünülemez!
İşte bu tespitler sonucunda sosyal medyada yer
alarak, abonelerine hizmeti bu mecraya da taşımayı planlayan Kayserigaz ve proje sahibi Bilgi
Teknolojileri olarak, kısa bir fizibilite çalışması
neticesinde resmi facebook ve twitter hesaplarının alınmasını sağlamış bulunmaktayız. Bundan sonraki amacımız, abonelerimizin internetin nimetlerinden faydalanarak doğalgazın
konforunu yaşamalarını sağlamaktır.

KAYSERIGAZ SOCIAL EXPANSION PROJECT – NO
ONE CAN TAKE MY INTERNET!
In today’s world, internet has become so irreplaceable that it has taken its place in people’s
normal life. And for those who born in the final
quarter of 90s there has never been a life without
internet. You cannot take internet from them!
The number of internet users in Turkey has
reached 35 million. 91 % of the users which corresponds to more than 32 million users have
Facebook accounts. This number reached to half
a million among the citizens of Kayseri. And yet
inexistence of a company whose mission is customer satisfaction cannot be thought of!
As a result of these determinations as Kayserigaz
and Information Technologies Department, the
creator of this idea, which the plans to take its
place in social media and provide service in this
field after a short feasibility research we have
created Facebook and Twitter account. Our next
goal is to let our customers utilize from the comfort of natural gas via internet.

MOBİL GAZ AÇMA - KESME PROJESİ – ÖNCE HİZMET!
Sayaçlar üzerinde yapılan gaz açma-kesme işleminin mobil cihazlarla online olarak yapılması
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Bu proje ile işlemlerin online yapılması ve SAP
sistemine verilerin sahadan direk gönderilmesi
sağlanmıştır. Normalde 2 gün olan süreç bu sayede %100’lük bir gelişme ile 1 güne indirilmiştir.
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Abonelerinin Bilgilerinin Güvenliğini her zaman ön planda tutan Kayserigaz Bilgi Teknolojileri, bu proje ile veri kaybı riskini daha da azaltmıştır.
Günümüz mobil teknolojilerine ayak uydurma
yönünde sürekli gelişimde olan Bilgi Teknolojileri altyapısıyla şirketimiz, müşterisini memnun
etmenin yeni yollarını aramaya ve sunmaya
devam edecektir.
PGS TAKİP SİSTEMİ PROJESİ – VERİM BAŞARI DEMEKTİR!
Kayserigaz, verimlilik ve başarı ilkelerine her zaman önem veren bir kuruluş olmuştur. Bu ilkelerin iş yapış şekillerine yansıtılması için temelde
stratejik bir kaynak olan insanı, firma stratejileri ve hedefleri doğrultusunda doğru hedeflere
yönlendirebilmek büyük önem arz etmektedir.
Bu amaçla, Kayserigaz’da Performans Takip Sistemi kurulmuş ve tüm çalışanların verimliliği
büyüteç altına alınmış, teşvik ile de artırılması
amaçlanmıştır. Bu sistemle sırasıyla hedef belirleme, değerlendirme ve geribildirim adımları
periyodik olarak tekrarlanmaktadır.
Tabi ki, insanı kaynak olarak kullanan ve gelişimini hedefleyen bu sistemin sağlam bir sistem
üzerinde bulunması, arşivleme yapabilmesi ve
insan kontrolünden mümkün olduğunca uzak
olması gerekmektedir. Aksi takdirde; hedeflerin
belirlenmesi ve verilen hedeflere ulaşımının değerlendirilmesi gerçeğe yakın sonuçlar taşıyamaz.
Bu hedefle yola çıkan Kayserigaz Bilgi Teknolojileri bir kez daha kendi hedeflerini ortaya koymuş, tamamen iç kaynaklarıyla Performans Gelişim Sistemi Yazılımını ortaya çıkartmıştır.

MOBILE GAS CUT OFF- OPENING PROJECT- SERVICE FIRST!
This project is realized in order to carry out the
gas cut off-opening online instead of via counters.
Thanks to this project the operations are carried
out online and the data is sent to SAP directly.
The duration of this process which would take 2
days normally reduced to 1 day with an achievement of 100 %.
Kayserigaz Information Technologies Department,
which always prioritizes the data safety of subscribers, has minimized the risk of losing the data
thanks to this project.
Our company’s Information Technologies Database keeps improving itself in order to reach the
level of contemporary mobile technologies and
we shall keep looking for and serve new ways of
satisfying our customers.
PGS TRACKING SYSTEM PROJECT– EFFICIENCY
MEANS
SUCCESS!
Kayserigaz has always paid attention to efficiency and success principals. It is vital to direct
humans, the strategic source for reflecting these
principals to working methods, and manipulate
them to the correct goals. For this purpose Performance Tracking System is established in Kayser-
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igaz. The efficiency of the employees are evaluated and aimed to be increased with incentives.
The determining target, evaluation and feed-back
steps are periodically repeated in this system.

Kurumsal hedef ve amaçlar çalışanlara duyurulmuş ve kurum amaçları ile çalışan hedefleri
arasında bağ oluşturulmuştur. Çalışanlar doğru
hedeflere yönlendirilerek ve gelişimleri sağlanarak organizasyonel verimliliğin arttırılması
sağlanmıştır.
Çalışanların, yöneticilerinin performansları
hakkında fikir sahibi olması, başarılarının fark
edilmesi sağlanmıştır. Geribildirimlerle çalışanların, kendilerinden beklenenleri ve bu doğrultuda bireysel performanslarını geliştirmeleri
yönünde yapmaları gerekenleri öğrenmeleri sağlanmıştır.
MOBIL SAP PROJESİ – HERYERDE VE ANINDA!
Günümüzde, yöneticilerin hareket halindeyken
de mekândan bağımsız olarak kritik görevleri ele
alması ve gerçek zamanlı karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle masaüstü iş çözümleri her
ne kadar verimli ve fonksiyonel olsa da, uygun
bir mobil uzantıya sahip olmadıkları sürece kendilerinden beklenen etkiyi göstermeleri mümkün
olmamaktadır.
Akıllı telefonlar ve tabletler başta olmak üzere,
işletim sistemi kullanan mobil cihazların her
geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılması, 3G’nin hızlı adaptasyonunu ve çalışma

Of course this system which uses human as a
source needs to run on a solid system, be able
to archive and must be as far as possible from
human control. Otherwise target determination
and the evaluation of the method shall not produce realistic results.
Kayserigaz Information Technologies Department
initiated its journey with this motto in its mind,
and created Performance Improvement System
Software with completely its own sources.
Corporate targets and aims were announced to
the employees and a bond is established between
corporation goals and employee targets. The employees are directed to correct targets, they improved themselves and organizational efficiency
is increased. The realization of the efficiencies of
employees by their directors shall enable them to
distinguish the successes. And thanks to feedbacks
the employees are informed of what is expected
from them and accordingly what they need to do
in order to enhance their own performance.
MOBIL SAP PROJECT – EVERYWHERE, INSTANTLY!
In today’s business world managers are required
to deal with critical issues and make real time
decisions independently from offices and even
when they are on the move. Thus regardless of
their efficient office solutions’ success, they will
fail to act as effective as it is expected from them
unless they have a proper mobile extension.

Kayserigaz’ın sektördeki en başarılı Bilgi
Teknolojileri Altyapılarından birisine
sahip olmasının sırrı toleranssız bakım ve
kontroldür.
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The reason why Kayserigaz has one
of the best Information Technologies
Infrastructure is maintenance without
tolerance and control .

koşullarının gittikçe daha mobil hale gelmesini sağlamaktadır. Kayserigaz SAP süreçlerinden
olan Satın Alma Talep Süreci ve Satın Alma Sipariş süreci onaylarının da bu trende uyması gerekliliği ortaya çıkmış ve projelendirilerek 2012
yılında gerçekleştirilmiştir.
Bu proje ile
• SAP Sistemindeki iş akışlarına mobil ortamdan
da güvenli bir şekilde ulaşım sağlanmıştır.
• Yöneticiler nerede olursa olsun iş akışları kesintiye uğramadan sürdürülebilmektedir.
• Proje, tamamıyla KG kaynaklarıyla gerçekleştirilmiştir.
• Operasyonel süreçler hızlanmıştır.
• Kurum genelinde verimlilik artırılmıştır.
SUNUCU VE NETWORK PERFORMANS TAKİP SİSTEMİ – ÖNDEKİNİ TAKİP ET!
Kayserigaz’ın sektördeki en başarılı Bilgi Teknolojileri Altyapılarından birisine sahip olmasının sırrı toleranssız bakım ve kontroldür. Bilgi
Güvenliği Sisteminin IT süreçlerinin tabanına
yerleştirildiği bu yapıda yaklaşık 1000 adet varlık envanteri belirli periyotlarda risk değerlendirmesine, periyodik bakım ve kontrol işlemlerine tabi tutulmaktadır. Özellikle Kayserigaz gibi
7 gün 24 saat kamu hizmeti veren şirketler için
periyodik bakım kadar, sunucuların çalışma verimini ve güvenilirliğini etkileyen bir diğer etken
ise sürekli takiptir. Ömrü 2-3 seneyi aşan donanımlarda arıza olasılığının %40 oranında artması nedeniyle anlık takip sisteminin kurulması
çok önemlidir.
Bu sebeplerle, 2012 yılı içerisinde, tamamıyla
Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü kaynaklarıyla Sunucu ve Network Performans Takip Sistemi Yazılımı gerçekleştirilerek kullanıma
açılmıştır. Bu yazılım sayesinde Kayserigaz Bilgi
Teknolojileri Sistem Yöneticileri tarafından sunucu ve ağ donanımları sürekli takip edilebilmiş

The usage of mobile devices which run with operating systems especially smart phones and tablets is increasing day by day and the fast adaptation of 3G forced working conditions become
more mobile. It is understood that Purchase Request Process and Purchase Order Process, both
of which are included in SAP needs to adapt this
new trend, thus project is prepared and the system
is realized in 2012.
Thanks to this project;
•
A safer access is provided for the work
flows in SAP system
•
Directors are able to conduct their workflow regardless of their location.
•
The whole Project is realized by KG resources.
•
Operational phases gained speed.
•
In general, efficiency is increased in the
company.
SERVER AND NETWORK PERFORMANCE TRACKING
SYSTEM! – TAILGATE!
The reason why Kayserigaz has one of the best Information Technologies Infrastructure is maintenance without tolerance and control. In this
structure to which processes of IT processes of Information Security System is located in its database, approximately 1000 assets inventory are
periodically exposed to risk assessment, periodic
maintenance and control. For companies such as
Kayserigaz, which provides 7 days 24 hours public service, continuous tracking is another vital
factor which affects the efficiency and security
of the services. For the devices which are older
than 2-3 years, malfunction possibility is 40 %
higher, and thus instant tracking system is inevitably installed.
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Proje sayesinde süreç konsolidasyonu
yapılarak Kayserigaz ve Bursagaz best
practise süreçlerinin belirlenmesi
ve her iki şirketin aynı süreci
kullanması amaçlanmıştır.

ve çıkabilecek önemli arızalara en kısa sürede
müdahale edilmesi sağlanmıştır. Bu sayede, proje
tamamlanmasını müteakip plansız kesinti süreleri %45-50 oranlarında azaltılmıştır.
ZİRVE PROJESİ:
EWE Turkey çatısı altındaki şirketlerin SAP Sistemlerinin tek ve ortak bir yapıya taşınması projesidir. Proje, ön hazırlıklar, süreç analizleri gibi
aşamalarla birlikte yaklaşık 12 ay sürmüştür.
Projenin son 4 ayında SAP ve donanım planlamasının yapılması amacıyla yine bir EWE AG
kuruluşu olan BTC Bilişim Hizmetleri AŞ firmasıyla çalışılmıştır.
Proje sayesinde süreç konsolidasyonu yapılarak
Kayserigaz ve Bursagaz best practise süreçlerinin
belirlenmesi ve her iki şirketin aynı süreci kullanması amaçlanmıştır. Donanımların birleştirilmesi ile bakım, enerji, veri hacmi gibi konularda tasarruf sağlanmıştır. Tek bir veri havuzu
kurularak yönetimi kolaylaştırılmış, holding genelinde yığın veri kaybı riski azaltılmıştır.

For foregoing reasons in 2012 Server and Network
Performance Tracking System Software is developed with the sources of Kayserigaz Information
Technologies Department. Thanks to this software
the system managers of Kayserigaz Information
Technologies are able to track the network and
server equipments continuously and instant interference chance has become possible for any
possible malfunction. Thanks to this project unplanned cut off periods reduced 40-50 %.
“ZIRVE” SUMMIT PROJECT:
The aim of this project is to gather the SAP systems of companies incorporated under EWE Turkey under one and common program. It took 12
months to complete the project together with preparations, process analysis. In the last 4 months of
the project incorporation is established with BTC
Data Processing Services A.S. in order to plan SAP
and the hardware.
Thanks to the project process consolidation is
carried out and it is aimed to determine Bursagaz best practice processes and to enable both
companies use the same process. With the merge
of hardware savings are made in terms of maintenance, energy and data volume. Management
became easier thanks to one single data pool and
the risk of losing bulk data is reduced in holding.

Thanks to the project process consolidation
is carried out and it is aimed to determine
Bursagaz best practice processes and to enable
both companies use the same process.
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Hello Kayserigaz,
Thanks to you, our city has a clean air today. However, there’s something about you that no
one knows. It was three years ago. I and my friends had attended classes at our village school
with no technology whatsoever. We were using only our textbooks when studying and doing
our homework. I was leafing through encyclopedias for hours when something I need for my
homework is not in such textbooks, but the encyclopedias were insufficient for me as well. I
didn’t have a computer at home or school. At those times, I wanted to be a computer engineer
to reach the endless information offered by computers. I always wanted a computer so much
just to do my homework better. But I also knew that I’ll never have a computer at home because
of our financial situation, until Kayserigaz surprised me and my classmates. I felt on top of the
world on that day. Thanks to you Kayserigaz, we have a computer lab now. We’ve seen how a
computer looks like. Our teachers taught us how to use the computer. Our small village school
was equipped with computers. We now have the opportunity to do our homework and classes
with the help of computers. I was a 10-year-old 4th grade student back then. Now I’m sevenyear student. Thanks to you, I’m more successful at school. Thanks to the internet connection we
have, there is no information that I cannot reach. Kayserigaz, you’ve cleared the air of our city
by extending natural gas and made our school more beautiful with the computer lab.
Thank you for everything.
									
Fatma Kaya
7th Grade Student
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MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
ŞİRKET – TEMEL CİRO KALEMLERİ
EPDK’nın 2003 yılında yapmış olduğu ihale
sonucunda alınan lisans ile Kayseri ilinde
doğalgaz dağıtım görevi Kayserigaz’a 30 yıllığına
verilmiştir. Kayserigaz’ın yaptığı yatırımlar ve
hizmetlerinin sonucunda elde ettiği gelirleri üç
grupta özetleyebiliriz;
1. Gaz Satış Gelirleria: Doğal gazın, gaz tedarikçisi firmalardan alınıp Kayseri içi serbest
ve serbest olmayan tüketicilere satılması işidir.
2012 yılı satışlar 2011 yılından 30% fazla gerçekleşmiş ve 190,8 Milyon TL’ye ulaşmıştır. 2012
de gaz kullanıcı sayısı %11 oranında artarak
toplam tüketimi artmıştır.
2. Taşıma Hizmet Bedeli: Taşınan gazın
mülkiyeti Kayserigaz’a ait olmayıp, tedarikçi
firmalar tarafından kendisine taşınmak maksadıyla verilen gazın, boru hatları vasıtasıyla
ilgili serbest müşterilere iletilmesi karşılığında
alınan taşıma hizmet bedelidir.
Taşıma Bedeli 2011 yılına kıyasla 2012 yılında
28% artış göstermiş ve 4,9 Milyon TL’ ye yükselmiştir. Hacim olarak baktığımızda %8 lik bir
düşüş olmasına rağmen cirodaki artışın nedeni
EPDK tarafından 01.08.2012 de açıklanan yeni
tarifeden kaynaklanmaktadır.
3. Müşteri Hizmet Bedelleri: Kayseri içinde
yer alan müşterilerin doğalgaz iletim şebekesine
dahil olması esnasında Kayserigaz tarafından
yapılan masraflar karşılığında alınan “Abone
Bağlantı Bedeli”; “Proje Onay Bedeli” ve müşterilere herhangi bir sebeple gaz açma-kapama hizmeti verildiğinde tahsil edilen “Gaz Açma Kapama Bedeli”dir. Müşteri işlem hizmetleri sebebiyle
oluşan maliyetler, satılan malın maliyeti ile
doğrudan ilişkilendirilmediğinden faaliyet giderleri içinde yer almaktadır. Bu satışların en
önemli kalemi Abone Bağlantı Bedeli olup 2011
yılı ile hemen hemen aynı rakama ulaşmıştır
(8,4 Milyon TL).

COMPANY – BASIC GROSS INCOME ITEMS
Thanks to the license taken as a result of the tender held by EMRA in 2003, Kayserigaz earned the
right to distribute natural gas in Kayseri province
for 30 years. We can summarize the incomes of
Kayserigaz via the investments made and services
provided in three main groups;
1. Gas Sale Incomes: The job of buying natural gas from natural gas provider companies
and selling it to free and non-free users.
The sales of 2012 which is 190.8 million TL, is
30 % higher than 2011 sales. The number of gas
consumers increased at a rate of 11 % in 2012 and
total consumption has increased accordingly.
2. Transfer Service Fee: Refers to the service
income gained from the transfer of the natural

GELİR TABLOSU
Income Statamen
2011

%

2012

Satışlar

158.970

28%

204.127

Satışlar Maliyeti

-142.505

25%

-183.063

1.512

-5%

1.430

Faaliyet Giderleri

-12.721

4%

-13.216

Brüt Kar

5.256

77%

9.278

Amortisman

-4.850

8%

-4.883

729

503%

4.395

-4.850

-123%

1.132

110

403%

551

0

0%

0

-4.011

-252%

6.078

X 000 TL
Sales

Cost of Sales

Diğer Gelir/ Giderler
Other Income / Expence
Opex

xxxxxxxxx
Amortization

Vergi ve Faiz Öncesi Kar
Ebit

Kur Farkı Gelir/Giderleri
Currency Gain / Loss

Finansal Gelir/Giderler
Financial Gain / Loss

Vergi
Tax

Net Kar

Net Profit
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BRÜT GAZ SATIŞ KARI ve TOPLAM BRÜT SATIŞLAR
Brüt Gaz Satış Karı; toplam gaz satış gelirleri ve
müşteri hizmet bedelleri ile toplam gaz satın
alma maliyeti ve faaliyet giderleri arasındaki
farkı ifade etmektedir.
2012 Net karı; 2011 fili ile karşılaştırıldığında
252 % , yüksek gerçekleşmiştir. Bunun ana nedeni 2011 yılında USD kurlarının yüksek gerçekleşmesi nedeni ile oluşan kur farkı giderinin
2012 yılında kur farkı gelirine dönüşmesidir.
İkinci neden ise daha öncede belirttiğimiz üzere
Ağustos ayında açıklanan yeni tarifenin pozitif
yönlü etkisidir.
2011 Yılsonu USD: 1,8888
2012 Yılsonu USD: 1,7826
Brüt kar grafiğinde gösterilen ve 2012’de elde
ettiğimiz 21 milyon TL karın ana kalemleri grafikte görülmektedir. Abone Bağlantı Bedeli 2012
yılı şirket brüt karının (40%) en büyük grubunu
oluşturmaktadır. Gaz satışından elde edilen brüt
kar (37%) ve taşıma bedeli (23%) şirketin diğer
temel kar gruplarıdır. 2012 yılının ilk yedi ayı
boyunca 2011 Ekim ayında sona eren 8 yıllık
sabit tarife uygulanmıştır. 1 Ağustos 2012 den
itibaren yeni tarifeler uygulanmaya başlanmıştır.
HAVA DURUMU ve GAZ SATIŞLARI
Gaz satış miktarındaki artışın en etkili nedeni
hava koşullarıdır. Meteoroloji verilerine göre

gas the ownership of which does not belong to
Kayserigaz but provider companies, to free customers.
In 2012 transfer fees reached 4.9 million TL
which is 28 % higher than 2011. Despite of the decrease rate of 8 % In terms of volume, the increase
in income is based on the new tariff declared by
EMRA on 01.08.2012.
3. Customer Service Incomes: Refers to the
“Subscription Fee” received due to the costs made
in order to include Kayseri into natural gas
transfer network; “Project Approval Fee”, and “Gas
Cut-Release Fees” which is applied when the gas
cut and release service is applied due to various
reasons. The costs of customer services are not directly associated with the cost of sold product;
such costs are included in activity costs. The
major income source of abovementioned items is
Subscription Fee and the rate sale rate in 2012
approximately reached the same level of 2011 (8.4
Million TL).
GROSS GAS SALE PROFIT AND TOTAL GROSS SALES
Gross Gas Sale Profit refers to the difference between the total gas sale income plus customer
service incomes and the total gas purchase and
activity costs.
The net profit in 2012 is 252% higher than the
profit gained in 2011. This is due to the high USD
currency differences costs in 2011 turned to be
currency difference income in 2012. Another
factor is positive effect of new tariff declared in
2012.

ANA CİRO KALEMLERİ

2012

-4.011

2012

2011

3782

4158
2011

4866

2012

6.077

5.256
2011

2011

7766

Net Profit

8431

NET KAR

Gross Profit

9.278

BRÜT KAR

8524

The Main Revenue Items

2012

2011

2012

Abone Bağlantı Bedeli

Gaz Satış

Taşıma

Connection Fee

Gas Sales

Shipping
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Her yıl abone artışı ile
beraber yatırımlarımız
da artmaktadır.

geçmiş 10 yıl verilerinin ortalaması alındığında HDD (Günlük ısı gereksinimi) 2.871 olarak
hesaplanmaktadır. Grafikte de görüleceği üzere
en yüksek HDD 2011 yılında gerçekleşmiştir. 2011
HDD değeri olan 3.128 iken 2012 yılında 2.809
ile bitmiştir. Yüksek gaz tüketiminin ana sebebi
2012 yılında alınan yeni gaz kullanıcılarıdır.
FİYAT DEĞİŞİMİ: 2008 yılında başlayan ekonomik kriz ile artan fiyatlar, 2009 yılının ilk 4
ayında KDV dahil 1 TL/m3 ile 0,84 TL/m3 arasında seyretmiştir. 2011 yılı Ekim ayına kadar
toptan gaz alış fiyatı sabit kalmıştır. Ekim ayında 14,4% zam yapılmış ve 2012 yılında artışlar
devam etmiştir. 2012 yılında yapılan toplam
artış %39 civarındadır. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere yapılan fiyat artışlarından Kayserigaz’ın bir geliri olmamaktadır. Aksine yapılan
zamlar nedeniyle birim gaz tüketimleri düştüğünden zararı olmaktadır. Zam Botaş tarafından yapılmakta, EPDK tarafından m3 başına
belirlenen tarife eklenerek aboneye gaz tedariği
yapılmaktadır. Toplanan gaz bedelleri ise Botaş’a
ödenmektedir.
BİLANÇO
2011 yılı toplam bilanço büyüklüğümüz 113
Milyon TL iken 2012 yılında 130 Milyon TL’ye

HDD ( Isıtma Derece Günleri)
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2011

2012

2011

2.809

3.128
2.342

2.667

Heating Degree Days

2012

2011 end year usd: 1,8888
2012 end year usd: 1,7826
The main items of 21 Million TL profit stated
in the gross income graphic is described in the
graphic. Subscription fee (40 %) constitutes the
major group of 2012 company gross profit. The
amount gained from has sale is 37 % and transfer
fee % 23 are the main profit groups of the company. For the first seven months of 2012, 8 years
of fixed tariff is applied which ended on October
2011. AS of August the 1st 2012 new tariff is applied.
WEATHER CONDITIONS AND GAS SALES
The most important parameter in gas sales is
weather conditions. As per the data collected
from meteorology, when the past 10 years’ average is considered HDD (daily heat requirement)
is 2.871. As you may see in the graphic the highest
HDD was in 2011. The HDD value in 2011 was 3.128
whereas the value reached only to 2.908. The high
gas consumption is based on cold weather conditions and the new subscribers gained in 2012.
Price Change: The prices increased due to the
2008 economic crises, fluctuated between 1 TL/
m3 and 0.84/m3 including VAT in the first four
month of 2009. Total has purchase price was
fixed until October 2011. On October an increase
of 14.4 % was applied and in 2012 the increase in
prices continued. The total increase rate in 2012
is 39 %. As you may see in the following graphic,
Kayserigaz gains no income from price increases. On the contrary as the gas consumptions decrease due to the increases in prices the company
incurs loss. The increase is applied by BOTAŞ, and
the tariff determined by EMRA per m3 is added
and the subscriber is provided with gas. The gas
prices collected is paid to BOTAŞ.
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BİLANÇO
ulaşmıştır. Aktiflerin 52%’si Türkiye’nin 5. büyük
şebekesi olan Kayserigaz’ın yeraltı şebeke ağından meydana gelmektedir. Her yıl abone artışı
ile beraber yatırımlarımız da artmaktadır.
Şebeke yapımını hızlandırmak için alınan
yatırım kredisinin ödemeleri düzenli olarak
yapılmaktadır. Ödemeler 2014 Haziran ayında
bitecektir.
Gaz kullanıcılarında mevzuat gereği alınan
güvence bedeli rakamı bilançonun pasifinde
önemli bir yer tutmaktadır. Bu rakam 2012 yılı
sonu itibari ile 51,9 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Balance Sheet
2011

%

2012

Dönen Varlıklar

47.944

30 %

62.274

Nakit ve Benzeri

18.175

21 %

21.991

Ticari Alacaklar

28.350

35 %

38.384

Stoklar

1.420

34 %

1.899

Duran Varlıklar
Fixed Assets

65.412

4%

67.871

Maddi Duran Varlıklar
Fixed Assets

63.380

4%

66.168

2.032

-16 %

1.704

Toplam Varlıklar

113.356

15 %

130.145

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar

100.269

11 %

110.981

23.428

-37 %

14.800

34.139

30 %

44.262

Depozito ve Verilen Teminatlar

42.702

22 %

51.919

Deposits and Guarantes
Özkaynaklar
Shareholders’ Equity

13.087

46%

19.164

Sermaye
Share Capital

6.585

0%

6.585

Geçmiş Yıl Kar / Zarar
10.512
Profit/Loss from Previous Years

-38 %

6.502

Net Kar
Net Profits

-252 %

6.077

X 000 TL
Current Assets

Cashand Cash Equixalets
Trade Receivables
Inventories

M. O. Duran Varlıklar
Intangible Assets

BUDGET
In 2011 our total budget was 113 million TL and
in 2012 this amount reached 130 million TL. 52
% of the assets is constituted of the infrastructure
network of Kayserigaz, the 5th biggest network of
Turkey. Every year our investments continue together with new subscriptions.

Total Assets

Liabities
Krediler

Credits
Ticari Broçlar

The installments of investment credit taken in
order to accelerate the network construction are
properly paid. The payments shall end on June
2014.
The security fee received from gas consumers
due to the legislation constitutes an important
part in the liabilities of the budget. This amount
reached 51.9 million by the end of 2012.

Trade Poyables

Toplam Yükümlülükler

-4.011

113.356

15 %

130.145

Total Lrabilities

Every year our
investments continue
together with new
subscriptions.
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RAPORLAMA
Kayserigaz olarak gerek ulusal gerekse uluslararası raporlama ve bütçeleme mekanizmalarına
uygun sistemler geliştirmiştir ve bu sistemleri
uygulamaktadır.
Raporlamanın mali kayıtları ‘’Tek Düzen Muhasebe Sistemi’’ne göre düzenlenmekte olup tüm kayıtlarımız aylık olarak, tam tasdik sözleşmemize
istinaden Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik
(PwC)tarafından denetlenmektedir.
Yasal mali kayıtların yanı sıra uluslararası
kabul görmüş UFRS ‘ye (Uluslararası Finansal
Muhasebe Standartları) uygun olarak da kayıtlar tutulmaktadır. Bu raporlar ana hissedarımız
olan EWE AG’ye her çeyrek mali dönemlerde
gönderilmekte ve EWE AG tarafından konsolide
edilmektedir. Bu raporlarımız bu yıl yapılan bir
değişiklikle yine dünyanın en iyi bağımsız dış
denetim şirketlerinden olan Ernst&Young tarafından süreç ve standartlara uygunluk açısından denetlenmektedir.

REPORTING
Kayserigaz established systems which are in accordance with national and international reporting and budgeting systems and such systems
are currently in use.
The financial registers of reporting are arranged
in accordance with “Unified Accounting System” and all records are audited by “Başaran
Nas Certified Public Accountant Company (PwC)
on monthly basis as per our full confirmation
agreement.
As well as legal financial records, our books are
kept in accordance with UFRS (International Financial Accounting Standards) which has been
internationally recognized. Abovementioned reports are submitted to EWE AG, our main shareholder on a quarterly financial term basis and
consolidated by EWE AG. This year the reports
are audited by Ernst & Young, one of the best independent external audit companies of the world
in terms of conformity to process and standards.
Every year a report including financial tables
which is arranged in Capital Market Board format and audited by independent external audit
company Ernst & Young.

Her yıl EPDK ya da SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) formatında hazırlanmış olan ve yine
bağımsız dış denetim şirketi olan Ernst&Young
tarafından denetlenmiş mali tabloları içeren
bir rapor gönderilmektedir.
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Every year a repo
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hich is
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by independent ex
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FATURALANDIRMA
Abonelerimize verilen gazın faturalandırılma
süreci her ayın ilk 12-15 günlerine kadar tamamlanmaktadır. Ortalama aylık 186.000 adet
sayaç 21 kişi ile okunmuştur. Bir sayaç okuma
elemanı günde ortalama 775 adet sayaç okuyup
faturasını keserek aboneye ulaştırmaktadır.
HATALI OKUMA
Kayserigaz olarak abonelerimize en iyi hizmeti
verebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Hatalı fatura okumalarından, abonemize
zarar vermekten ve güvenini kaybetmekten hep
kaçınılmıştır. 2011 yılında hatalı okuma oranı
binde 3 iken 2012 yılında bu oran yapılan iyileştirmelerle binde 2 oranına düşürülmüştür.
USULSÜZ GAZ KULLANIMI
Şirketimizin onay ve izni olmadan doğalgaz
kullanımı tespit edildiğinde, mevzuat gereği
usulsüz kullanım bedeli uygulanmaktadır. 2011
yılında 550 adet olan usulsüz kullanım 2012
yılında 827 adet olarak tespit edilmiştir. Usulsüz gaz kullanıcılarını tespit etmek için 2 kişilik saha kontrol ekibimiz günlük olarak sayaç
kontrolü yapmaktadır. Tespit edilen her usulsüz
kullanım için 2012 yılında mevzuatın belirlemiş olduğu 63 TL+KDV ceza kesilmiştir.

INVOICING
The invoicing process of the gas provided for our
customers are completed on between 12th and 15th
of each month. An average of 186.000 counters
are read by 21 employees. A counter reader employee reads an average of 775 counters per day,
invoices the amount and sends it to the customer.
INCORRECT READING
As Kayserigaz we keep working in order to provide our customers with the best service. We always avoided from incorrect invoice assessments,
harm and loss the trust of our customers. In 2011
the incorrect reading rate was 1000/3 where as
the rate in 2012 decreased to 1000/2 thanks to the
improvements carried out.
ILLEGAL GAS CONSUMPTION
When natural gas consumption without the approval and permit of our company is detected,
illegal consumption penalty is applied as per the
legislation. In 2011 there were 550 illegal consumption and in 2012 this amount was detected
as 827. A field control crew of two controls the
counters on a daily basis in order to detect illegal consumers. In 2012 for each illegal consumption a penalty fee of 63 TL is applied as per the
legislation.
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AYLAR İTİBARİ İLE SERBEST TÜKETİM RAKAMLARI
2012 Eligible Consumption
TAŞIMA
Shipping

AYLAR

Fiili (Sm3)

Ocak

28.400.345

Şubat

29.914.326

Mart

19.607.457

Nisan

10.439.279

Mayıs

12.205.180

Haziran

20.827.387

Temmuz

26.281.114

Ağustos

22.715.344

Eylül

23.705.616

Ekim

18.036.452

Kasım

24.871.561

Aralık

26.886.651

MONTHS

Actual

January
February
March
April
May

June
July

August

September
October
November
December

YIL SONU TOPLAMI

263.890.712

Year-End Total

Ocak

Şubat

Mart

January February March
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Nisan

Mayıs

April

May

Haziran Temmuz Ağustos
June

July

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

August September Octobar November December
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AYLAR İTİBARİ İLE EVSEL TÜKETİM RAKAMLARI
2012 Household Gas Sales

Ocak

Şubat

January February

Mart

Nisan

Mayıs

March

April

May

Haziran Temmuz

AYLAR
MONTHS

Ocak
January

Şubat
February

Mart
March

Nisan
April

Mayıs
May

Haziran
June

Temmuz
July

Ağustos
August

Eylül
September

Ekim
October

Kasım
November

June

July

Ağustos
August

Ekim

Fiili (Sm3)

TUTAR (TL)

Actual

Total

38.259.185

27.957.855

48.132.001

35.200.957

47.151.408

34.487.468

32.637.309

24.654.412

7.235.189

6.248.627

5.898.555

5.108.870

4.624.928

4.007.661

1.254.925

1.102.900

8.582.681

7.845.776

4.015.718

3.814.728

10.394.187

10.413.322

29.214.640

29.686.001

237.501.026

190.528.577

Aralık
December

Eylül

Kasım

Aralık

September Octobar November December

YIL SONU TOPLAMI
Year-End Total
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AYLAR İTİBARİ İLE SANAYİ TÜKETİM RAKAMLARI
2012 Industrial Consvmptions

Ocak

Fiili (Sm3)
Actual
70.707

ORAN
Rate
% 0,17

Şubat

88.727

% 0,17

Mart

50.715

% 0,10

Nisan

1.954

% 0,01

Mayıs

3.741

% 0,04

Haziran

1.466

% 0,02

Temmuz

1.412

% 0,02

Ağustos

972

% 0,03

Eylül

1.557

% 0,01

Ekim

4.704

% 0,07

Kasım

28.672

% 0,21

Aralık

86.667

% 0,27

YIL SONU TOPLAMI

341.294

% 0,13

AYLAR

MONTHS
January
February
March
April
May

June
July

August

September
October
November
December
Year-End Total

Ocak

Şubat

Mart

January February March
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Nisan
April

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
May

June

July

August

September

Ekim

Kasım

Aralık Toplam

Octobar November December

Total
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İşlem süresi, işlem kalitesi ve personel
davranışları ele alınarak yapılan
anketlerimizde 2012 Yılının sonunda %96’lık
müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.

AÇMA KAPAMA SÜRECİ
The Process Of Gas Opening And Closing
2.603

2.479
2.275

2ç170

2.036
1.871
1.659

1.830

1.674

1.442

1.516
1.590

1.466

1.091

1.031

1.516

1.436

1.306

1.352

1.224

1.225
973

984

293

Ocak
January

Şubat
February

Mart

Nisan

March

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

April

2012 Yılında Kesilen Abone Sayısı 20.140 Adettir.
2012 Yılında Açılan Abone Sayısı 21.630 Adettir.
2012 Yılında Yapılan Yenilik Online Açma-Kesme

May

June

July

August

Eylül

September

Ekim
October

Kasım
November

Aralık
December

The Number Of Subscribers Whose Gas Was Cut In 2012 Is 20.140.
. The Number Of Subscribers Whose Gas Was Opened In 2012 Is 21.630.
The Innovation In 2012 Is Online Gas Opening And Cutting.

TAHSİLAT SÜRECİ
Tahsilat birimi doğalgaz fatura bedellerini, doğalgaz abonesi olacak şahısların abone bağlantı
ve güvence bedellerini, sertifika sahibi firmalardan proje onay, kontrol vb. bedellerini ve ayrıca
mevzuatlara uygun şekilde açma kapama bedellerini tahsil etmektedir. 2012 yılı boyunca bu
tahsilatları Kayseri’nin 5 ayrı noktasında bulunan 11 adet veznemiz ile yapmış bulunmaktayız. 2012 yılında tahsilat biriminde 195 Milyon
TL tahsilat gerçekleşmiştir. İşlem süresi, işlem
kalitesi ve personel davranışları ele alınarak
yapılan anketlerimizde 2012 Yılının sonunda
%96’lık müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.

COLLECTING PROCESS
The collecting unit, collects the amounts of natural gas invoices, the subscription and security
fees of new subscribers, project approval, control
etc. prices from companies who has certificates,
and also the unit collects the cut-off—release fees
in accordance with the legislation. We have been
carrying out such collections with 11 cashiers
located in 5 different spots of Kayseri. In 2012
196 Million TL of collection realized. In a survey conducted at the end of 2012, which focuses
on process time, process quality, and personnel
behaviors a customer satisfaction of 96 % was
achieved.

In a survey conducted at the end of 2012,
which focuses on process time, process
quality, and personnel behaviors a customer
satisfaction of 96 % was achieved.
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Banka Süreci
2012 yılında veznelerimizin yanı sıra Kayseri’de
şubesi olan 22 banka ile de tahsilat yapılmıştır.
Bankalara verilen otomatik ödeme talimatları
abonelerimize büyük kolaylık sağlamakta olup
2012 yılında toplam abonemizin %47’si bankaları tercih etmiştir. Abonelerimiz, otomatik
ödeme talimatları sayesinde ödeme günlerini

BANKA TAHSİLAT ORANI (Adet)

Making Payments In Ptt Shall Be Free As Of January 2013
In 2010 a collection agreement was executed
with PTT and all PTT collection offices have become available for the people of Kayseri. In 2012
our services crossed the borders and Kayserigaz
undertook to pay the 0.75 TL of additional fee PTT
collected per each invoice collection. As of 2013
our customer will be able to make their bill payments from 47 PTT branches in Kayseri as well as
from any other offices in Turkey for free. Thanks
to this improvement the 8 % of PTT collection rate
in 2012 is expected to increase in 2013.
Bank Phase
As well as our collecting offices we receive payments from 22 banks which have branches in
Kayseri. Automatic payment orders offers great
facilities for customers and in 2012 47 % of our
customers preferred to make their payments via
banks. Thanks to automatic payment orders customers do not forget their due date, pay their bills
without any additional charges on time. Besides

BANKA TAHSİLAT ORANI (Tutar)
Bank Collection Ratio (Amount)
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2011 2012
Vezne

Cashier’s Office

2011 2012
Banka
Bank

2011 2012
Vezne

Cashier’s Office

% 45

% 46

% 54
% 47

% 38

% 53

% 62

Bank Collection Ratio (Quantity)

% 55

PTT ‘ye ödeme yapmak 2013 Ocak itibari ile ücretsiz!
Müşteri memnuniyetini artırmak için 2010
yılında PTT ile tahsilat anlaşması yapılmış ve
tüm PTT tahsilat noktaları Kayseri halkının
hizmetine sunulmuştur. 2012 yılında abonelerimize hizmette sınır tanımayarak PTT’nin fatura
başına abonelerden tahsil ettiği 0,75 TL’lik bedeli
Kayserigaz üstlenmiştir. 2013 yılı itibariyle tüm
abonelerimiz Kayseri’de bulunan 47 adet PTT
şubesinden ve tüm Türkiye’deki herhangi bir PTT
şubesinden faturalarını ücretsiz ödeyebileceklerdir. Böylelikle 2012 yılında toplam tahsilat
içinde %8 olan PTT tahsilat oranının 2013 yılında artış göstermesi beklenmektedir.

2011 2012
Banka
Bank
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In 2010 a collection agreement was
executed with PTT and all PTT collection
offices have become available for the
people of Kayseri.

ve tutarlarını unutmayacaklar ve zamanında
masrafsız olarak ödeyebileceklerdir. Ayrıca sıra
beklemeden yorulmadan bu işlemi yapan müşterilerimiz faturalarının son ödeme tarihlerini
ayın 22’sine kadar uzatabilmektedirler. 2011 yılında tüm bankalar ve PTT ile başlayan online
tahsilat süreci 2012 yılında da gelişerek devam
etmektedir. Online tahsilat sayesinde müşterilerimiz faturalarını banka veya PTT yoluyla
ödedikleri anda sistemlerimizden borç bilgisi
düşmekte ve zamandan tasarruf edilmekte ve
böylece mükerrer ödeme yapılması da önlenmektedir.
Tahakkuk birimimiz, ayın ilk 12 günü tüm abonelerimizin sayaçlarını okumakta ve gaz kullanımı ile ilgili faturalarını tahakkuk etmektedir.
Faturalarını alan abonelerin hepsinin faturalarını gününde ödemesi beklenirken, bazı nedenlerle bir kısmı ödenmemektedir.
Faturaların etkin tahsilatı için mevzuat gereği dolması gereken sürelerin gerçekleşmesinden
sonra etkin gaz kesimi yapılmaktadır. Gazı kesilen abone borcunu ödemediği sürece gaz kullanamayacağı için en kısa sürede ödeme yapmak-

our customers who prefer to make payments this
way shall not wait long queues, get exhausted
and they can extend the payment period up to
22nd day of each month. Online collection phase
which started in 2011 with PTT and all banks
continued with developments in 2012. When bills
are paid via banks or PTT shall be automatically
offset from our system so that time will be saved
and repeating payments will be prevented.
Our issuing unit reads all counters during the
first 12 days of the month, and invoices are issued. All customers who received their payments
on due date but for several reasons some are not
paid.
For effective collection after the legal period of
payment, the unpaid subscribers’ gas is cut-off.
Such subscribers are not able to consume gas so
they make their payments as soon as possible. The
invoices issued are collected in a very short time.
The collection rate of the invoices issued by Kayserigaz is 99.3 %, which is one of the highest rates
in the sector.
CUSTOMER SATISFACTION
Customer satisfaction is vital for Kayserigaz. Thus
the company executes agreements with indepen-

Müşteri memnuniyetini artırmak için
2010 yılında PTT ile tahsilat anlaşması
yapılmış ve tüm PTT tahsilat noktaları
Kayseri halkının hizmetine sunulmuştur.
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dent survey companies and gets surveys performed.
2012 customer satisfaction rate increased.
tadır. Tahakkuk ettiğimiz faturanın tahsilatı
çok kısa bir sürede yapılmaktadır. Kayserigaz’da
tahakkuk tahsilat oranı %99,3 olup, sektörün en
yüksek oranlarındandır.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Müşteri memnuniyeti, Kayserigaz için çok
önemlidir. Bu nedenle Kayserigaz, her yıl bağımsız anket şirketi ile anlaşmakta ve araştırmalar yaptırmaktadır. 2012 müşteri memnuniyetinde artış gözlemlenmiştir.
İDARİ İŞLER
İdari İşler Birimi’nin en önemli görevlerinin
başında 20.000 m2 alana kurulu olan Kayserigaz’ın güvenliğini sağlamak gelmektedir. 7/24
hizmet veren güvenlik elemanlarımız sayesinde
şirketimizde kayda değer hiçbir üzücü olay yaşanmamıştır.
Temizlik, İdari İşler biriminin diğer ana görevlerindendir. Tüm merkez bina ve şirketimize ait
RMS istasyonu ve veznelerimizin temizliği, çay,
içecek servisi ve misafir ağırlanması burada çalışan arkadaşlarımızca yapılmaktadır.
Birbirinden leziz adeta ev yemeklerini anımsatan yemekleri ile yemekhanemizin sorumluluğu
ve şirketimiz araçlarının bakımı, yakıt takibi ve
kiralama işlemleri, yine idari işler birimince
yapılmaktadır. Yılsonunda personel memnuniyet anketinde %90 oranına ulaşılmıştır.
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ADMINISTRATIVE AFFAIRS
The most important duty of administrative issues
is to provide security in the Kayserigaz facility
which is established on a 20.000 m2 field. Thanks
to our security personnel working on 7/24 basis, no significant incident has occurred in our
company.
Cleaning is another main objective undertaken
by administrative affairs department. The cleaning of RMS stations and collecting offices of our
company, tea, beverage service and quest hosting
are provided by our friends working in this department.
The cafeteria management, which serves delicious dishes at homemade standards, the maintenance of company cars, fuel tracking, renting
affairs are also carried out by administrative affairs department. The personnel satisfaction survey carried out at the end of the year a rate of 90
% was achieved.

Daha Sıcak

Bir Mali Analiz…

Çevreye karşı duyarlı,
cebinize karşı da ekonomik
çözümler sunuyoruz

More Hot

Financial Analysis ...

We offer sensitive solutions for the
environment and cost-effective
solutions for your pockets.
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Hello Kayserigaz,
Thanks to you, the beautiful people of my beautiful city are now healthier individuals. Due to my profession, I
undoubtedly pay high attention to the human health. Before natural gas, some harmful substances and chemical agents in the air, various bacteria, viruses and other microorganisms had affected the health of people
considerably. Scientific researches also revealed that there was a significant increase in the respiratory tract
diseases. Many people were having health problems because of breathing polluted air, and visiting my office.
The amount of various agents in the polluted air, such as sulfate, lead, asbestos and ozone, were increasing
during the winter days and causing problems in the respiratory tract and pulmonary functions. At those times,
I saw that the number of people who have bronchitis, emphysema, asthma and chronic obstructive pulmonary
diseases was increasing day by day. The air we were breathing was low-quality and causing more serious
problems in patients who had obstructive lung diseases such as chronic bronchitis and asthma. The polluted
air was also causing adverse conditions in ear, nose, throat and sinuses. Thanks to you, we now have natural
gas and it does not release polluting waste agents such as sulfur oxide and carbon particles. Now I can say
that there is a perceivable and considerable comfort in our city. I never thought that such health problems can
decrease in such a short time. As you introduced natural gas to our city, I started to realize that we now have a
fresh air. I realized this fact first thanks to my patients, when I saw after the natural gas has become popular in
Kayseri that the number of patients with difficulty in breathing was decreasing. Also, the number of people with
respiratory tract infections has decreased considerably. As a physician who pays serious attention to human
health, I can’t describe how happy I’m with this situation. As the clean and fresh air embraces our city thanks
to the natural gas, I recommend my patients to go on a walk with peace of mind and breathe the clean air
comfortably.
Thank you health-friendly Kayserigaz.
Take care of yourself!
Specialist Bora Duran
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YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİMİZ
OUR MANAGEMENT SYSTEMS ACTIVI TIES

MANAGEMENT SYSTEMS UNIT IS THE GUARANTEE
OF OUR VISION
VİZYONUMUZUN GARANTİSİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BİRİMİ
2012 yılından geriye baktığımızda Kayserigaz
Yönetim Sistemleri Birimi olarak değişim, gelişim ve özveriyi bir araya getirip şirketin kurumsallaşmasında en önemli aktörlerden olduk ve
sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz bu kurumsal yapıyı sürekli iyileştirmelerimizle hep
daha mükemmele taşıyoruz.
Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birimi; ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip entegre yönetim sistemleri ve vizyon, misyon, temel
değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.
Yönetim Sistemleri Birimi oluşturulan ve benimsenen vizyon, misyon ve temel değerleri
doğrultusunda; müşteri beklentilerinin ötesine
geçmek, kaliteli, güvenilir, çözüm odaklı hizmet
sunmak, verimliliği ve etkinliği arttırmak, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak, çalışanlarının, paydaşlarının ve Kayseri halkının
güvenliğini sağlamak üzere Yönetim Sistemleri
belgelerinin uygulanmasını, sürdürülmesini ve
sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.
Müşterisine ve hizmet kalitesine verdiği önemi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, çevreye ve çalışanlarına olan duyarlılığını ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı
ve Güvenliği, müşterilerine bilgilerinin koruma
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When we look at the year 2012, we as the Management Systems Unit of Kayserigaz has brought
together the change, progress and self-devotion
and thus become one of the main players in the
institutionalisation process of this company. We
continue our continuous improvements to perfect this organizational structure which is built
on a solid foundation.
Kayserigaz Management Systems Unit conducts
operations and activities in line with its vision,
mission and main values and integrated management systems with various management system
certificates, including ISO 1901 Quality Management System, ISO 14001 Environment Management System, OHSAS 18001 Occupational Health
and Safety Management System, ISO 27001 Information Security Management System and ISO
10001 Customer Satisfaction Management System.
In parallel with its established and adopted vi-

Kayserigaz Yönetim
Sistemleri Birimi;
sürekli iyileştirmelerle
Entegre Yönetim
Sistemi kapsamında
kurum kültürünü
oluşturmuştur.
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altında olduğu güvencesini ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi ve müşteri odaklı yaklaşımını
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerini uygulayarak vurgulamaktadır. Entegre Yönetim sistemiyle yönetim disiplinlerinin
tek bir çatı altında toplayarak bir bütünsellik
içinde yönetmektedir.
Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birimi; sürekli
iyileştirmelerle Entegre Yönetim Sistemi kapsamında kurum kültürünü oluşturmuş ve bu
kültürü çalışanları ile paylaşan, müşteri odaklı,
iç ve dış müşteri memnuniyetini benimseyen,
eğitimlerle çalışanlarının katılımını sağlayan
bir şirket olarak hedeflerine ulaşmak için, uyguladığı standartlar kapsamında başarılı çalışmalar yapmaktadır.
Hizmet kalitesi standartlarını, güvenilir ve doğru biçimde yerine getirebilmek için bütün birimlerle koordineli bir şekilde çalışan Yönetim
Sistemleri Birimi, hataları azaltmak ve kaliteyi
artırmak, iş bağlılığını artırmak, çalışanların
motivasyonunu yükseltmek, sorun çözücü bir
kapasite oluşturmak, iletişimi güçlendirmek ve
uyumlu yönetici çalışan ilişkilerini geliştirmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS
18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemleri belgelerinin
devamlılığını sağlamaktadır.
Yönetim sistemlerinin planlandığı gibi çalışıp
çalışmadığını, etkin uygulanıp uygulanmadığını, devamlılığının sağlanıp sağlanmadığını
belirlemek üzere yıllık iç tetkik planı kapsamında planlanan aralıklarla etkinliğin kontrolü
için iç tetkikler yapılmaktadır. Burada tespit

Kayserigaz Management
Systems Unit carries
out successful activities
with its respective
standards in order
to reach its goals
as a company that
has established its
corporate culture
under the Integrated
Management Systems
with continuous
improvements,
sion, mission and main values, the Management
Systems Unit ensures the application, maintenance and continuous improvement of its Management Systems certificates in order to go beyond the customer expectations, offer quality,
reliable and solution-oriented services, increase
productivity and efficiency, keep its environmental impacts under control, and maintain the security and safety of its employees, stakeholders
and people of Kayseri.
The Unit shows its care for customers and service
quality with ISO Quality Management System,
its awareness for environment and employees
with ISO 14001 Environment Management System
and OHSAS (TS) Occupational Health and Safety Management System, ensures with ISO 27001
Information Security Management System that
customer information are under protection, and
reflects its customer-oriented approach with ISO
10002 Customer Satisfaction Management Systems.
Kayserigaz Management Systems Unit carries out
successful activities with its respective standards
in order to reach its goals as a company that
has established its corporate culture under the
Integrated Management Systems with continuous
improvements, shares such culture with its employees, adopts customer-oriented approach and
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Şirketimizin bütün birimlerinde
çalışma konuları ile ilgili prosedürler,
talimatlar mevcut olup denetimler
uluslararası standartlara uygun olarka
gerçekleştirilmektedir.

edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar
bir plan dâhilinde ele alınarak düzeltici veya
önleyici faaliyetler olarak başlatılmaktadır.
İç Denetimlerle Dinamizm Sağlıyoruz
İç denetimlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi ve bilinçli, bilgili uygulamalar için “Denetçi” eğitimleri alınmaktadır. Şirketimizin
bütün birimlerinde çalışma konuları ile ilgili
prosedürler, talimatlar mevcut olup, denetimler
uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
İç denetim planları; risk analizleri ile iç denetim ekibi ve yönetimin dikkat çektiği konular
göz önüne alınarak hazırlanıp risk analizi; hem
var olan, hem de yeni ortaya çıkan riskleri belirlemek için düzenli olarak yapılmaktadır.
İş süreçlerinin performanslarının değerlendirilmesi amacıyla belirlenen kilit performans
göstergeleri yıl boyunca izlenerek düzeltme ve
iyileştirmeler yapılmaktadır.
Çevre Duyarlılığımız Ödüllendirildi
Şirketimiz faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu
sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara
uymakta ve çalışanlarını bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır. Şirketimizde ve
tedarikçilerimizde yürürlükteki çevre mevzuatının yanı sıra ISO 14001’in uluslararası ilkelerine uygun olarak faaliyet göstermekte olmalarına özen gösterilmektedir.

aims internal and external customer satisfaction, and ensures participation of its employees
through trainings.
With the aim of ensuring service quality standards in a reliable and accurate manner, the
Management Systems Unit works in coordination with all other units and maintains the certificates, including ISO 9001 Quality Management System, OHSAS Occupational Health and
Safety Management System, ISO 14001 Environment Management System, ISO 27001 Information Security Management System and ISO 10001
Customer Satisfaction Management System, in
order to minimize the faults, increase capacity,
improve employee engagement, enhance the motivation of employees, create a problem-solving
capacity, strengthen the communication and develop coherent relations between employees and
administration.
Internal inspections are performed to control
the efficiency at intervals scheduled in the annual internal inspection plan, in order to determine that whether management systems run as
planned, such systems are applied actively and
the consistency is maintained. Nonconformities
and/or the areas open to improvement identified during such inspections are handled under
a plan, and corrective or preventive activities are
initiated accordingly.
We Ensure Dynamism through Internal Inspec-

166

Annual Report - 2012

Doğalgaz hatlarının yapım aşamasında ve işletme aşamasında çevre raporları ve çevre yönetim
programları hazırlanarak, güncellenmek suretiyle tüm ilgili mevzuata uyulmaktadır.
Mili Eğitimle ortaklaşa sürdürülen çalışmalar
çerçevesinde Kayseri’deki okullarda, kurslarda
çevre ve enerji konularında eğitimler verilmektedir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan çevresel etkileri belirleyip
değerlendirmek, önemli etkileri kontrol altına
almak, çevresel performansını sürekli geliştirmek, öncelikle atıkları kaynağında azaltmak,
atıkları geri kazanmak veya lisanslı firmalar ile
bertaraf yoluna giderek çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uyum
sağlamaktır.
Faaliyetlerimiz sonucu çıkan tüm atıklarımız
kategorilerine göre ayrı toplanıp geçici depolama alanlarımızda depolanarak lisanslı geri
kazanım veya geri dönüşüm tesislerine iletilmektedir.
Mevzuatlara uygun olarak toz, gürültü ve aydınlatma ölçümleri yaptırılmakta hazırlanan
raporlar doğrultusunda gerekli iyileştirmeler
düzeltici veya önleyici faaliyetler olarak gerçekleştirilmektedir.

tions
We receive “Inspector” trainings in order to perform internal inspections more effectively and
carry out informed and wise practices. In all
units of the company, there are procedures and
instructions regarding the work and the inspections are conducted in compliance with international standards.
Internal inspection plans are developed based on
risk analyses and the issues noted by the internal
inspection team and management, and risk analyses are performed regularly to identify existing
and new potential risks.
The key performance indications defined in order
to evaluate the performance of business processes
are monitored throughout the year and corrected
and improved accordingly.
We are Awarded for our Environmental Awareness
In its activities, our company adopts highest level
of awareness in terms of social responsibilities,
observes the regulations on environment, customers and public health and the codes of conduct,
and guides and promotes its employees to act in
this manner. It is very important for our company and suppliers to observe the applicable regulation on environment and international principles of ISO 14001 in their activities.

In all units of the company there are
procedures and instructions regarding the
work and the inspections are conducted in
compliance wtih international standards.
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We develop and update environment reports and
environment management programs in the building and operation processes of natural gas lines,
and thus all applicable legislations are observed.
Çevre bilincini geliştirmek, olumsuz çevresel
etkileri azaltmak ve çevrenin insan geleceği için
önem arz ettiği düşüncesiyle hareket ederek Kayseri havasının daha temiz olması adına sosyal
sorumlulukları çerçevesinde farklı etkinliklere
imza atmaktadır.
“Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi”
kapsamında projeye katılan öğretmenlere seminerler düzenlenmesi ve Kayseri’nin tüm ilçelerindeki okullarda hava, hava kirliliği ve küresel
ısınma konularında sunum yapılması, Çevre ve
Orman Bakanlığı ile Hollanda Çevre ve Halk
Sağlığı Ulusal Enstitüsü tarafından yürütülen
Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (IKONAIR) Çalıştay’ına katılım, Kayseri’deki tüm okullar arası düzenlenen Çevre
konulu bilgi yarışması ve Dünya Çevre Gününde
yapılan ödül törenleri, çevre bilincini artırmak için geleneksel hale getirilerek devam eden
5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası”
etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması ve
uçurtma şenliği bu etkinliklerden örnek olarak
gösterilen ve Kayserigaz’ın çevre alanında yaptığı Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Altın Vana
Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülü’ne layık görüldüğü çalışmalar 2012 yılında yaşanan süreçteki gururlu yerini almıştır.

Within the frame of joint works with the Ministry
of National Education, we provide trainings on
environment and energy at schools and classes
in Kayseri.
Thanks to the ISO 14001 Environment Management System, we identify and evaluate the environmental impacts arising out as a result of
business activities, keep important impacts under
controls, improve environmental performance
continuously, minimize the wastes at source, recover wastes or dispose of wastes by contracting
with licensed companies, and thus prevent environmental pollution and observe all applicable
legislations on environment.
All wastes arising out of business operations are
collected based on their category, stored at our
temporary storage areas and transferred to licensed recovery or recycling facilities.
Pursuant to the legislations, we perform dust,
noise and lighting measurements, and initiate
corrective or preventive activities in line with the
reports of such measurements.
We believe that increasing the environmental
awareness, minimizing negative environmental impacts, and the environment itself are very
important for the future of humanity, and thus
conduct various social responsibility activities

Kayserigaz, Kayseri havasının daha temiz
olması adına sosyal sorumlulukları
çerçevesinde farklı etkinliklere imza
atmaktadır.

168

Annual Report - 2012

Kayserigaz conducts various social
responsibility activities for Kayseri to have
a cleaner air.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birinci Önceliğimiz
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden
etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici
işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi
bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden
faktörler ve koşullar bütün olarak İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ile şirketimizin
genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik
bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmektedir.
Kayserigaz çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla OHSAS 18001 çalışmalarının başarıya
ulaştırılması için yapılması zorunlu görülen
OHSAS 18001 Eğitimleri, Acil Durum Eğitimleri,
İlk Yardım Eğitimleri çalışanlara rutin olarak
aldırılmakta ve yangın eğitimini müteakip yangın tatbikatı yapılmaktadır.
Çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara
uyulan, hedeflerin yönetim programları ile
hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin
uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır,
performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan,
faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden
geçiren ve dokümante eden bir sistemle entegre
bir şekilde iş yapmaktadırlar.

for Kayseri to have a cleaner air.
Kayserigaz organizes various events and social
responsibility projects with the theme of “environment”, including the seminars for teachers participating the project named “Kayseri
Applied Environment Training Project”, presentations about air, air pollution and global warming at schools in all cities of Kayseri, attending
the Project on Improving Air Quality in Metropolitans (IKONAIR) Workshop conducted by the
Ministry of Environment Forestry and the Netherlands National Institute of Environment and
Public Health, environment-themed knowledge
contest among the schools of Kayseri, award ceremonies organized on the World Environment
Day, bicycle tournament and kite festival organized as a part of the activities during the “5th of
June World Environment Day and Environment
Week” for increasing environmental awareness.
As a result, Kayserigaz received the Golden Valve
Achievement in National Gas Industry Award in
2012.
Occupational Health and Safety is our First Priority
Thanks to the OHSAS 18001 Occupational Health
and Safety Management System, all factors and
conditions affecting the health and safety of all
our stakeholders (workers, part-time workers, employees of sub-contractors, visitors, customers and
any person in the workplace) are handled under
the Occupational Health and Safety (OHS) Management System systematically and in compli-
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Showing its concern and care for training
and social responsibility projects through
first aid trainings, Kayserigaz increased the
number of first-aiders in the region .

ance with the company’s general strategies, and
they are solved with the approach of continuous
improvement.
Toz, gürültü ve aydınlatma ölçümleri yaptırılmakta ve hazırlanan rapor doğrultusunda
gerekli iyileştirmeler düzeltici önleyici faaliyetler belirlenerek gerçekleştirilmektedir.
İlkyardım eğitimlerinde, Kayserigaz eğitime ve
sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi
göstererek çalışanlarına eğitim aldırarak toplumdaki İlk Yardımcı sayısına katkıda bulunmuştur.
Çalışanları hastalıklardan korumak ve erken
tanı sağlamak için periyodik sağlık taraması
yaptırılmaktadır. Özel olarak Kayserigaz’a gelen
sağlık ekipleri tarafından yapılan taramalarda
boy, kilo, tansiyon ölçümü, tam tetkik ve tahliller için, kan alınarak kan analizlerin ve tam
kan sayımı odiometrik testler adı verilen işitme
testleri, kapsamlı göz muayenesi yaptırılmakta
ve akciğer filmi çekilmektedir. Ayrıca; bütün
çalışanların tetanos aşısı yapılarak meydana
gelebilecek risklerden korunmaları sağlanmaktadır.
Bilgi Güvenliği Hassasiyetimiz
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile
tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi, bu
varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı
karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir
risk analizi yapılmaktadır.

170

In order to raise the awareness of its employees,
Kayserigaz offers regular trainings for its employees, including OHSAS 18001 Trainings, Emergency Trainings and First Aid Trainings which
are compulsory for OHSAS 18001 works, and fire
drills are conducted after fire trainings.
The employees work in an integrated manner
within a system in which OHS risks are identified, such risks are minimized through measures,
the laws are observed, the goals are achieved by
way of management programs, proper OHS trainings are offered for related persons, and a system
which is ready for emergency cases, monitors the
performance, uses the results of monitoring to
initiate improvement activities, inspects the activities, reviews and documents its actions.
Dust, noise and lighting measurements are conducted, and corrective or preventive activities are
initiated in line with the reports of such measurements.
Showing its concern and care for training and
social responsibility projects through first aid
trainings, Kayserigaz increased the number of
first-aiders in the region.
Kayserigaz performs regular health screenings in
order protect its employees against diseases and
ensure early diagnosis. The screenings are conducted by special health teams, they measure
height, weight and blood pressure, draw blood for
full screening and tests, perform blood analyses
and blood count, audiometric tests, detailed visual tests, and have chest x-ray. Also, they vaccinate workers against tetanus and thus prevent
potential risks.

Annual Report - 2012

Kayserigaz bilgi varlıklarını koruduğunu, ilgili
taraflara, özellikle de müşterilerine bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek
amacıyla ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi yürütmekte ve gerçekleşen dış denetimlerle
yürürlüğünü sürdürmektedir.
Müşteri Memnuniyetinde Zirvedeyiz
Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda yakaladığı %97’lik müşteri memnuniyet oranıyla Müşteri Hizmetlerindeki başarısını
kanıtlayan Kayserigaz sektörün ilk ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesini alarak
bu başarısını taçlandırmıştır.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
kapsamında, sistemin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için
iradesini ve gücünü her zaman ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda müşteri odaklı yönetim anlayışını benimseyerek süreçlere hedefler
koymak, performansları takip ederek sürekli
iyileştirmeyi sağlamak, süreçlerdeki değişkenliği
kontrol altına alacak sistematik yaklaşımlar
geliştirmek müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli olarak izlemek, geri beslemelere uygun olarak çalışmalar yapmak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin yasal şartlar çerçevesinde
ve yönetim sistemlerinin öngördüğü biçimde
yerine getirmek için çalışanlarını sürekli bilgilendirmekte, geliştirmekte ve yönlendirmektedir.

Information Security is our Sensitivity
With the ISO 27001 Information Security Management System, all information assets are evaluated and a risks analysis is performed, in which
the potential weaknesses and threats they are exposed to are taken into consideration.
In order to provide a guarantee for respective parties, especially customers, that their information
is under protection, Kayserigaz uses the ISO 27001
Information Security Management System and
maintains this system through external inspections.
We are at the Top in Customer Satisfaction
Based on the surveys of independent research
companies, Kayserigaz proved its cusses in Customer Services with the customer satisfaction rate
at 97%, and reinforced this success by obtaining
the ISO 10002 Customer Satisfaction Management
Certificate for the first time in this industry.
Under the ISO 10002 Customer Satisfaction Management System, Kayserigaz always shows its
will and power to develop and apply the system
and continuously improve its productivity. In
this context, Kayserigaz always informs, trains
and guides its employees in order to set business
goals by adopting a customer-oriented approach,
ensure continuous improvement by monitoring
performances, develop systematic approaches that
will control variations in the system, monitor the
needs and expectations of customers, develop appropriate works based on feedbacks received, and
meet the customer needs and expectations under
legal conditions and as provided by management
systems.
We Leave our Mark with Management Review

İlkyardım eğitimlerinde, Kayserigaz eğitime
ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği
önemi göstererek çalışanlarına eğitim
aldırarak toplumdaki İlk Yardımcı sayısına
katkıda bulunmuştur.
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Yıla Damgayı YGG’lerle Vuruyoruz
Yönetimin gözden geçirme toplantıları şehir
dışında düzenlenen 3-4 günlük kampta gerçekleştirilmektedir. Yıl içinde yapılan çalışmaların
değerlendirildiği ve gelecek yılın hedeflerinin
ve projelerinin belirlendiği Yönetimin Gözden
Geçirme toplantılarına tüm yönetim kadrosu
katılmaktadır. YGG kararları imzalı tutanak
olarak düzenlenmekte ve yıl içinde gerçekleşmeler kontrol edilmektedir.
Kayserigaz, sürekli gelişme ve bilinçlenme adına belli bir plan dâhilinde hizmet kalitesini
etkileyen çalışanlarına, tedarikçilerine verdiği
eğitimler ile personelin yapılan işin kalitesinden kendisini sorumlu hissetmesini ve kendini
kontrol etmesini, sistemin sağlıklı ve kontrollü
işlemesi adına süreçler oluşturup bu süreçlerin
nasıl işlediğini anlatan dokümanlar hazırlatarak ilgili birimlerde bulunmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır.
Ödüllerimiz Fikir Veriyor
Sürekli iyileştirme kapsamında etkin bir öneri
sistemi kurulmuş, çalışanlarının aktif katılımıyla herkesinfikridegerlidir@kayserigaz.com.
tr adresine gönderilen fikirler 3 ayda bir değerlendirmeye tabi tutularak ödüllendirilmektedir.
Ödül olarak dereceye giren fikirlere büyük, orta
ve küçük altın verilmekte ve fikir sahiblerine
ayrıca plaket verilmektedir.
“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir Kayseri
için…” çalışan Kayserigaz’da, yapılan çalışmalarla denetimlerden başarıyla geçerek ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001ve ISO 10002
Yönetim Sistemlerinin sertifikalarının devamlılığı başarıyla yürütülmektedir. Tüm şirket süreçlerinin, iş yapış şekillerinin yenilenmesi aşa-
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Meetings
Management Review Meetings are held during
3- or 4-day camp organized out of city. In these
meetings, the activities conducted in that year
are evaluated, and the goals and projects of next
year are set, and all the directors of board participate. Management Review Meetings are recorded
in written minutes and the performance within
the year are checked.
For the purposes of continuous improvement and
awareness, Kayserigaz, by offering trainings for
its workers and suppliers who make influence on
the quality of service, ensures within a plan that
the personnel hold themselves accountable for
the quality of works and check themselves regularly, and creates processes for healthy and controlled operation of system, prepares documents
on the content of such processes and keeps such
documents available at respective units.
Our Rewards Produce Ideas
Under the concept of continuous improvement,
Kayserigaz developed an effective recommendation system and the ideas sent to the e-mail address herkesinfikridegerlidir@kayserigaz.com.tr
are evaluated and rewarded quarterly. The best
three ideas are rewarded with big, medium and
small gold, respectively. Also, the owners of ideas
are awarded with a plaque.
Working with the understanding of “for a clean
Kayseri in peace with green, friend with blue”,
Kayserigaz underwent the inspections successfully and thus maintains the certificates of ISO
9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001 and ISO
10002. In the stage of renewing business processes
and manners, all systems are updated in a short
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time and put into use.

malarında da kısa bir zaman zarfında sistemler
güncellenip, kullanımına sunulmaktadır.
Yönetim Sistemleri Birimi denetimlerden bu
yılda hatasız çıkmayı başararak bu alanda da
başarı hikâyesi oluşturmuş ve Kayseri İlinin
Doğalgaz Dağıtımı, İletimi ve Pazarlaması alanında yürütülen çalışmalar belgelendirilmiştir. Kayserigaz’ın kaliteye, çevreye, iş sağlığı ve
güvenliğine, müşteri memnuniyetine ve bilgi
güvenliğine duyarlılığı uluslararası alanlarda
tescillenmiştir.
Dış denetçi ve belgelendirme firması olarak; Moody International ve CICERT ile çalışılmaktadır.
Kurum faaliyetleri dünya standartlarına çıkarılarak, iş süreçleri ilgililerin ulaşabileceği
standart kayıtlar haline getirilmiştir.
Uluslararası standartlarda yönetim sistemlerini benimseyen Kayserigaz, bu alandaki başarılı
uygulamalarıyla adından söz ettirmektedir.
Geçtiğimiz 10 yılda yaratılan bu büyük değer
ve elde edilen başarı, Kayserigaz’ı uluslararası arenada dikkat çeken bir konuma taşımıştır.
Dünya’ya ismini Türkiye’den bir başarı örneği
olarak duyuran Kayserigaz için şimdi, ‘gelecek
10 yılı tasarlama ve inşa etme’ zamanıdır. Sahip
olduğu insan gücü ve EWE grubunun sağladığı
büyük bilgi birikimini yanına alan Kayserigaz,
önümüzdeki yıllarda çok daha büyük hedeflere
yol alacak, yeni belgelerle ve başarı öyküleriyle geleceğini başarıyla inşa etmeye devam edip,
“Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonunu gerçekleştirecektir.
Kayserigaz “Enerji Sektörünün Model Şirketi
Olmak” vizyonuyla devam ettirdiği ve sektörün
kurum ve kuruluşlarının da takdirini toplayan
çalışmalarını sektörün yenilikçi gücü olmanın
verdiği dinamizm ve azimle sürdürmektedir.

The Management Systems Unit passed the inspections this year successfully and created a success
story in this area as well. The activities that are
conducted in the field of Distribution, Transmission and Marketing of Natural Gas for Kayseri
were certified. Furthermore, Kayserigaz received
certificates at international level, thanks to the
company’s awareness and care for quality, environment, occupational health and safety, customer satisfaction and information security.
Additionally, Kayserigaz works with Moody International and CICERT as the external auditor
and certification firm.
Kayserigaz has developed its operations and business processed to global standards and highest
levels.
Kayserigaz adopts management systems at international levels and makes a name for itself with
its successful practices in this field. This great
value and success achieved in the last 10 years
have made Kayserigaz reach an impressive position in the world. Making its name from Turkey
to the world as an example of success, Kayserigaz
now looks for “designing and building the next
10 years”. Kayserigaz will set bigger aims in the
following years, continue to built its future successfully with new certificates and success stories, and achieve its vision of “Being the model
company of energy industry”.
Kayserigaz, with the vision of “being the model
company of energy industry” and with the dynamism and determination of being the innovative power of this sector, continues its activities
and operations applauded by the institutions and
corporations in the industry.
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İK FAALİYETLERİMİZ
OUR HR ACTIVI TIES
Hedef : “Tercih Edilen İşyeri”
Kayserigaz Ailesi Sürdürülebilir Büyüme İçin
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.
“BİR OLMAK, ORTAK HEDEFLERE, ORTAK AKILLA
YÜRÜMEKTİR.”
Doğalgaz sektöründe 10 yıllık deneyimimize
dayanarak konusunda uzman ve yetenekli çalışanlarımız ile müşterilerimize en iyi hizmeti
sunuyoruz.
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. Bu faaliyetler o şekilde düzenlenir ki, bir taraftan kurum amaçları gerçekleştirilir, diğer taraftan çalışanların ihtiyaçları
karşılanır ve aynı zamanda da Kayserigaz’ın
topluma karşı sorumlulukları yerine getirilir.
İnsan Kaynakları birimi, Kayserigaz’ın insan
kaynağına olan ihtiyaçlarını, politikalarını
planlar, işçi-işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin durumu gibi
daha geniş kapsamlı stratejileri yönetir. Modern
anlamda insan kaynakları, personelin bulunmasını seçilerek işe yerleştirilmesini içerirken,
diğer taraftan da personelin eğitimi, geliştiril-

Target: “A Preferred Workplace”
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.
“TO UNITE IS TO WALK TOWARDS COMMON GOALS
WITH A COMMON MIND.”
Based on our 10-year experience in the natural
gas industry, we offer the best service for the customers with our expert and talented employees.
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 advantage. These activities are organized in
a way that corporate goals. They are realized on
one hand and the requirements of employees are
met and accountability of Kayserigaz to the public is ensured on the other hand.
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

Kayserigaz Human Resources Department is
a unit which covers the activities of policymaking, planning, organization , guiding and
auditing in order to maintain , employ and
improve necessary human resource for creating
competitive advantage.
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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.
mesi, değerlendirilmesi ve haklarının verilmesi
gibi faaliyetleri yürütür.
Tüm karar ve davranışlarımıza yön veren değerlerimizi yaşatmaya ve “Kayserigaz ile daha fazla
yarınlara” diyerek etki alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz.
Günümüzde artık teknoloji herkesin erişebileceği
bir yerlerdedir. Ona bir şekilde artık ulaşılabiliniyor; ancak rekabet alanında farkı yaratan
“insan” boyutudur. “İnsanlar isterlerse en kötü
makinaları en iyi, en iyi makinaları da en kötü
şekilde çalıştırabilirler”. Doğru insanları şirketinizde doğru pozisyonlara atarsanız, rekabette her
zaman bir adım önde olursunuz.
İnsan kaynağıyla ilgili kararlar, hep en zor
kararlardır. İnsanların refahı ve kariyerleriyle
ilgili alınacak kararlarda yapılan hatalar, çok
büyük haksız sonuçlara yol açabilir. İnsanların
iş ve aile hayatları altüst olabilir.
Dolayısıyla, Tüm çalışanlarımızı dinliyoruz:
Genel müdürümüzle çalışanlarımızın buluştuğu açık kapı uygulaması ve çay sohbetleri,
kahvaltı ve piknik organizasyonları, şirket içerisindeki kulüp faaliyetleri çalışan motivasyonu
adına yaptığımız çalışmalarda önemli bir yere
sahip. Kampüsümüz içerisindeki büyük ve nezih bahçemiz, kütüphane, spor salonu, voleybol
ve basket sahası alanlarımız öğle aralarında
yoğun ilgi görüyor. Aktivitelerimize ek olarak
şirketimizin bünyesinde gerçekleşen ve şirketimizin finansal destek sağladığı sportif faaliyetler, kulüp faaliyetleri, İngilizce kurslarımız ve
bunun gibi uygulamalarımızı çalışanlarımıza
sunuyoruz.
Çalışanların gerek mesleki, gerekse kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler her zaman destekleniyor. Çalışanlar arasında iş hedefleri ve
kendi kişisel gelişimlerine uyum gösterecek her
türlü eğitim talebi mümkün olduğunca kabul

it carries out the activities of training, development, assessment of personnel and granting them
the rights.
Based on our understanding of “More tomorrows
with Kayserigaz”, we continue maintaining our
values guiding all our decisions and behaviours,
and extending our spheres of influence.
Today, technology is so widespread that it is
available for all people. However, the “human” aspect creates the difference in the field of competition. “Depending on their will, people can operate
the best machines the worst and the worst machines the best”. If you assign correct people to
correct positions in your company, then you are
always one step ahead in the competition.
Decisions about the human resource are always
the hardest ones. Potential mistakes made in decisions taken on the welfare and careers of people
may lead to unjust and unfair consequences. As a
result, their business and family lives may turn
upside down.
Therefore, we listen and pay attention to all our
employees: Open-door practice, tea talks, breakfasts 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. Our large and decent garden, library, sports centre, volleyball and
basketball courts within the campus attract attention during lunch breaks. Also, we provide our
employees with sports activities, club events, English courses and similar activities which are financially supported by the company.
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
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and evaluated so far as possible. Every department makes training requests, but technical departments performing more operations in the
main field of activity are relatively making more
training requests.
ediliyor. Her departman, eğitim talebinde bulunabiliyor. Ancak ana faaliyet alanında daha
çok operasyon yürüten teknik departmanların
eğitim talepleri nispeten daha fazla oluyor.
Bugün tüm üst yönetimimizle birlikte her seviyeden, her ekipten çalışanımız “Kayserigaz’da benim için daha fazlası var” diyerek, insan odaklı
bir kültürün yaşatılmasına destek oluyor.
Değerlerimizi, EWE Grubu’nun mevcut başarısını
farklı kılacak özgün davranışlar olarak görüyoruz. Önce müşterilerimiz için varız. Çevik bir
takımız. Açık iletişime inanıyoruz fark yaratıyoruz ve insana dolayısıyla da çalışanımıza
değer veriyoruz.
“Kazanan bir takım” olmayı sürdürebilmek için
kurum kültürümüzün ve bu kültürü yaşatan
çalışanlarımızın ve liderlerimizin önemine
olan inancımızla insan kaynakları stratejilerimizi şekillendirmeye ve hayata geçirmeye
devam edeceğiz.
İşe Alım 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 uyarlanmış. Enneagram ve Jung tipoloji sitemlerine gore
oluşturulmuş egoanalizi ölçüm sistemi kullanılmaktadır. Bu olçum sonucuna gore, kurum
kimliğine ve ilkelerine uygun olmayan adaylar
elenerek, kalan adaylar arasından ihtiyacımız
olan pozisyona uygun niteliklere sahip adaylarla İK ve Bölum mülakatı yapılarak, işe alım
gerçekleştirilmektedir.

All our employees together with the top management adopt the understanding of “Kayserigaz always offers better for me.” and support the sustenance of people-oriented culture.
We consider our values as original behaviours
that will make existing success of EWE Group
different. We exist for our customers first. We are
a dynamic team. We believe in open communication, create difference and value human being,
thus 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.
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 company, and based on the result of such
interviews, we recruit our employees.

Bugün tüm üst yönetimimizle birlikte
her seviyeden , her ekipten çalışanımız
“Kayserigaz’da benim için daha fazlası
var” diyerek, insan odaklı bir kültürün
yaşatılmasına destek oluyor.
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All our employees together with the top
management adopt the understanding of
“Kayserigaz al ways offers better for me.” and
support the sustenance of people-oriented
culture.

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.
Eğitim
Çalışanlarımızın niteliklerini, iş süreçlerinde
verimliğini artırmak ve daha kaliteli ürün/
hizmet sunmak için Kişisel Gelişim ve Teknik
Eğitimler ihtiyaç doğrultusunda yıllık olarak
planlan-maktadır. Ayrıca şirketimiz bünyesinde sınıflar oluşturarak eğitmenlerin şirketimize
gelerek ders vermeleri sağlanmakta, böylece orta
ve üst düzey yönetici personelin etkin ve verimli olarak, yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri
imkânı sunulmaktadır. Teknolojik bilgi seviyesinin artırılması ve farkındalık seviyesinin artırılması amacıyla tüm Kayserigaz personeline
bilgisayar kullanımı ve bilgi güvenliği hakkında
eğitimler de verilmektedir.
Çalışan Memnuniyeti
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 memnuni-yeti artırıcı faaliyetler
planlanmaktadır.

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
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 midlevel 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.
Employee Satisfaction
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.
Social Activities
We organize many traditional activities in order to enhance communication among the em177
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Sosyal Faaliyetler
Çalışanlar arası iletişimi artırmak için, birçoğu
geleneksel hale gelmiş etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin bir kısmına çalışanların aileleri de davet edilerek kurumsal aidiyet
duygusu pekiştirilmektedir. 2012 yılında çalışanlarımızla yapılan etkinliklerimiz; voleybol
turnuvası, pazar kahvaltısı, mangal partisi, iftar
yemeği, çalışan paylaşım toplantıları ve doğum
günü kutlamalarıdır. Çalışanlarımızın doğum
günleri, tüm çalışanlarla bir arada pasta keserek kutlanmaktadır. Çalışanlarımız evlendiğinde, çocuğu olduğunda veya yakını vefat ettiğinde, sevinçli ve hüzünlü günlerine ortak olmak
için, sevinci çoğaltmak, acıyı azaltmak üzere,
tüm personele duyuru yapılmaktadır. Evlenen ve
çocuğu olan çalışanlarımıza Kayserigaz hediyesi olarak altın verilmektedir.
Yapılan etkinlikler çalışanlara yönelik olarak ayda bir yayımlanan bütün bölümlere/
birimlere ilişkin güncel haberlerin yer aldığı
e-bülten’de duyurulmaktadır. Çalışanlarımızın
iş dışında, stres atabilecekleri ve etkinliklerimizi yaptığımız sosyal mekânlarımız; spor salonu,
konferans salonu, kütüphane, voleybol ve basketbol sahası ve yeşil alanlar şirketimiz yerleşkesinde bulunmaktadır.
Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi
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
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ployees. The families of employees are also invited to some of these activities and the sense of
corporate belonging is strengthened. In 2012, the
activities we held with our employees were volleyball tournament, Sunday breakfast, barbecue
party, fast-breaking meal, personnel communion
meetings and birthday parties. The birthdays of
our employees are celebrated by cutting cakes
all together with the personnel. All personnel are
informed when our employees are married, have
a child or one of his/her relatives passes away,
to share their happiness and sadness. Kayserigaz
presents gifts to the employees who marry or have
a child.
The activities and events within the company are
communicated through the monthly
e-bulletin, which covers recent developments and news
about all departments/units. Within the campus
of our company, there are social facilities such
as sports centre, conference hall, library, volleyball and basketball courts and green areas where
our employees can relax and we organize our
events.
Performance Evaluation and Improvement System
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.
The state of progress is monitored by evaluating
pre-determined personnel improvement agree-
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ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması yapılmaktadır.
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.
Ek Haklar
Kayserigaz ailesinin bireyi olan çalışanlarımıza, evlilik, ev-araba alımı, sağlık harcamaları
vb. ihtiyaçları sebebiyle, talepleri doğrultusunda
faizsiz kredi imkânı sağlanmaktadır. İş göremezlik raporu alan çalışanlarımızın ücretlerinde kesinti yapmayarak, SGK Prim gün sayısı
kaybı ve maaşından daha az ödenek alması gibi
mağduriyetlerin yaşanmaması sağlanmaktadır.
Yılda 1,5 maaş ikramiye ve performans primleri
verilmektedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidişlerinde servis, öğle yemeği ihtiyaçları için yemekhane hizmetleri sunulmaktadır. Vardiyalı
çalışan veya sahada çalışan personellerimize
yemek hakları, yemek çeki verilmek suretiyle
karşılanmaktadır.
Ulaşım
Kayserigaz çalışanlarının ulaşımı bulundukları
bölgeden servisler aracılığı ile sağlanmaktadır.
Yemek
Öğle yemeği, Kayserigaz çalışanlarının birlikte
vakit geçirebilecekleri bir mekânda, Kayserigaz
tarafından sağlanmaktadır.

ments in regular intervals, end-year 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.
Further Rights
The company provides its employees, who are the
members of Kayserigaz family, with loan opportunities in with their needs and demands originating from marriage, purchasing house or car,
health expenses etc. We do not cut back the wages
of our employees who obtain the incapacity report and prevent any unjust treatments such as
loss of Social Security premium days and receiving less allowance from their wages. We offer 1.5
wages of bonus payment and performance premiums every year. We also offer regular transit
services and cafeteria services during the lunch
break. Meal benefits and rights of the employees
who work in shifts or in the field are ensured
through lunch vouchers.
Transportation
Kayserigaz provides regular transit services at areas where our employees live, for their transportation needs.
Lunch
Kayserigaz provides its employees with a lunch
meal benefit at a place where they can spend
time together.
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STRATEJİK PLANLAMA VE RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ
STRATEGIC PLANNING AND RISK MANAGEMENT
Günümüz iş dünyasında, küreselleşme ve bunun
sonucu olarak yaşanan yoğun rekabet, şirketlerin günübirlik telaşlardan sıyrılıp daha uzun
vadeli planlar yapmasını gerekli kılmaktadır.
Bu yeni küreselleşme süreci içerisinde artık
ulusal sınırlar gittikçe daha az önemli hale
gelmekte ve bilginin rahat erişimi ve bunun
sonucu yaşanan bilgi kirliliği gibi gelişmeler
iş dünyasında şirketlerin geleceklerini doğru
planlayabilmesi açısından oldukça büyük bir
önem arz etmektedir. Bu bağlamda, stratejik
planlama ve stratejik yönetim her geçen gün
daha fazla önem kazanmaktadır.
Kayserigaz’ın gelecekte ulaşmak istediği hedefleri
ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreçlerin analiz edildiği bu birimde, yöneticilerle
yapılan periyodik toplantılar sonucu şirketin
strateji belgesi hazırlanmaktadır. Belirlenen
hedeflere ulaşmada, piyasa ve pazardaki belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yaratacağı olumsuz etkileri takip etmek ve daha kabul edilebilir
düzeye indirgemek için risk analiz çalışmaları
yapılmaktadır. Bu bağlamda;
•
IRM sistemi aracılığıyla şirketimizin potansiyel risklerinin ve görece olarak gerçekleşme
ihtimallerinin EWE’ye raporlaması gerçekleştirilmiştir.
•
Dünya’da ve Türkiye’de enerji sektöründe yaşanan her türlü gelişme yakından takip
edilmiştir ve şirketimiz açısından fırsat ve risk
ihtimalleri analiz edilmiştir.
•
Sektörde ve mevzuatta yaşanan gelişmeler
ve değişimler yakından takip edilmiştir ve bu
konularda raporlar hazırlanmıştır. Hazırlanan
raporlar çalışanlarımızla da paylaşılmıştır.
•
Çalışanlarımızın enerji sektöründeki gelişmelerden haberdar olması ve farkındalıklarının artması için yapılan toplantılarda onlara
yönelik sunum yapılmıştır.
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In contemporary business world, intensive competition caused by globalization forces companies forget about the daily ruses instead focus on
long term plans. In this new globalization phase,
national borders are becoming less important
and the ease of information accessibility poses a
great importance for companies to plan their future in the way they desire. In this context, strategic planning and risk management gains more
importance day by day.
In this department, which analyses the future
goals of Kayserigaz and the ways of reaching
them, periodic meetings are held with the attendance of the directors and the strategy certificate of the company is prepared. While trying to
reach the determined goals, risk analyses studies
are performed in order to follow the uncertainties in the market and the negative effects caused
by them and to minimize them through more
acceptable level. Within this concept following
achievements are made;
•
The potential risks of the company and their
relatively realization possibilities are reported to
EWE via IRM system.
•
All improvements in energy sector occurred
in the world and Turkey are followed, and opportunity and risk possibilities concerning our
company are analyzed.
•
The changes in the sector and regulation are
closely followed and related reports are prepared.
Such reports are shared with the employees.
•
In order to raise awareness among the employees and inform them about the improvements
in the sector, meetings are held and presentations
are made.
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Doğalgazın dünyadaki ve ülkemizdeki durumu,
tüketim eğrileri, kullanım alanları, geliştirilen
yeni teknolojiler, diğer enerji çeşitlerinin durumları gibi konular değerlendirilmekte ve şirketin geleceği üzerinde ne gibi etkiler yapacağı
öngörülmeye çalışılmaktadır. Alternatif enerji
kaynaklarının gelişimi, kullanım oranları, ekonomiklik seviyesi rekabet analizi başlığı altında
sürekli olarak takip edilmektedir.
SWOT analizi yapılarak şirketin güçlü ve zayıf
yönleri belirlenmekte, tehdit ve fırsatları ortaya
konulmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonrası şirketin ana iş hedefi belirlenmektedir. Bu bağlamda süreç içerisinde aşağıdaki takip stratejileri
geliştirilmiştir;
•
Şirketin değerinin ve hizmet kalitesinin
artırılabilmesi için temel bir referans noktası
oluşturacak olan şirket “değer haritası” hazırlanmıştır ve şirketin her türlü faaliyet alanı ve
muhtemel etkileri sisteme aktarılmıştır.
•
Şirketimizin entegre risk yönetimi (IRM) sistemine geçmesi için gerekli çalışmalar yapılmış
ve böylelikle risklerin daha etkin ve sistematik
bir biçimde takip edilmesine olanak sağlanmıştır.
•
Şirketimizin hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyecek her türlü gelişme ve olay risk
olarak görülmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.
•
Zamanında yakalanmayan fırsatlar da risk
olarak görülmekte ve sektördeki gelişmeler takip
edilerek raporlanmaktadır.
Ana iş hedefine ulaşma yolunda ortaya çıkabilecek belirsizlikler risk yönetimi kapsamında
değerlendirilerek şirketin kritik riskleri belirlenmektedir. Konut ve sanayi müşterileri için enerji
talep yapısındaki değişim izlenmekte, piyasa
için oluşturulan mevzuat yapısı yakından takip
edilmektedir. Riskler öncelikle ortadan kaldırılmaya, eğer kaçınılmaz ise etkilerini azaltmaya
yönelik faaliyetler tanımlanmakta, uygulanmakta ve sonuçları düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Issues such as the condition of natural gas in the
world and in our country, consumption curves,
usage areas, new technologies and other sources
of energy are evaluated and their impact on the
future of the company are tried to be foreseen. The
developments of alternative energy sources, usage
rates are continuously followed under the title
of economy level competition analyses.
The strength and weaknesses of the company are
detected via SWOT analyses, so that threat and
opportunities are set forth. Pursuant to such studies main business target of the company is determined. Within this concept following tracking
strategies are produced;
•
Company “valuation map” is prepared as a
reference point in order to increase the company
value, service quality, all activity fields of the
company and its possible effects are transferred
to the system.
• The necessary works to use the Integrated Risk
Management System (IRM) in the company are
made and thus the more effective and systematic
track for the risks has become available.
• Any progress which may prevent the company
from reaching its goals is deemed as a risk and
reported to the senior management.
•
The opportunities which are not used on time
are deemed as a risk also and the developments in
the sectors are followed and reported.
The uncertainties which may affect achieving
the main business target are evaluated in the
scope of risk management and critical risks of
the company are determined. The change in energy request structure in housing and industry
customers and the regulation for this market are
closely followed. Firstly, the risks are removed,
if it is an inevitable activity which may reduce
its effects are defined, applied and the results are
regularly assessed.
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KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİMİZ
OUR CORPORATE COMMUNICATION ACTIVI TIES

Kayserigaz Kurumsal İletişim Departmanı, enerji
sektöründe Kayserigaz adını ilk’ler ve en’lerle duyurmak amacıyla 2012 yılında “Çözüm Odaklı
İletişim” stratejileriyle faaliyet göstermiştir.

Kayserigaz Corporate Communications Department operated with “Solution Focused Communication” strategies in 2012 in order to announce
the name of Kayserigaz among the best companies
in the sector.

2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da kısa
sürede doğru ve stratejik iletişim planları kurup
markayı en iyi şekilde konumlandırmak ve bu
sürecinin devamını aynı özveriyle yansıtmak
amacıyla bilgi birikimini doğru koşullandıran
Kayserigaz, başarı hikâyesini Kurumsal İletişim
Departmanı stratejileri desteğiyle tarihsel serüvenine eklemiştir.

As in 2011, Kayserigaz, setting up accurate and
strategic communication plans to position the
brand in the best way, and directing “know-how”
properly to reflect the rest of this process with the
same dedication, has added its success story to
its historical journey with the help of Corporate
Communications Department’s strategies.

Kayserigaz kurulduğu ilk günden bu yana
kurum dışı iletişim çalışmaları bağlamında
medyayla ilişkileri her zaman açık ve şeffaf
bilgilendirmeye dayalı olmuştur. 2012 yılında
da Kayserigaz, adını medyada yine ilk sıralarda
duyurmuş ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. Kayserigaz’da gerçekleşen gelişmelerin paylaşıldığı basın bültenleri, basın toplantıları, özel röportajlar, basın ziyaretleri, özel basın
yemekleri ile düzenli ve kesintisiz basın ilişkilerini aralıksız bilgilendirme yapılmış ve özel
aktivitelerle basın mensuplarının iş yaşamından kaynaklanan yorgunluklarının atılmasına
vesile olunmuştur. Bunun yanı sıra; Kayserigaz
Genel Müdürlüğü tarafından enerji sektörü,
doğalgaz piyasası gündemlerine ilişkin değerlendirmeler ve Kayserigaz’daki hizmet ve yapılan
çalışmalara ilişkin de bilgiler basın mensupları
ile talep edilen özel röportajlarla paylaşılmıştır.
Gönderilen bütün duyurum, açıklama ve faaliyetlerimiz medya kuruluşları tarafından dikkate alınmıştır ve Kayserigaz, 2012 yılında görsel
ve yazılı basında da haber olarak yer almıştır.
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Kayserigaz’s relation with the media has always
been open and transparent within the context of
external communication activities since its establishment. Again in 2012, Kayserigaz had its
name known in the first rank in the media and it
was appreciated by the public. With press releases,
press conferences, interviews, press visits, special
press dinning to share the recent developments in
Kayserigaz, regular and continuous press relations and uninterrupted notifications were performed and with special activities press members
were given an opportunity to dispose their weariness arising from the work life. In addition, assessments for energy sector and gas market and in-
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Kurumsal İletişim Birimi, kurum dışı ilişkilerinde olduğu kadar kurum içi iletişiminde de
kurumsal kimliği çerçevesinde hareket etmektedir. Çalışanlarının memnuniyetini ve kuruma
bağlılığını artırmak için birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Çalışan ve ailelerinin katılımıyla
özel günlerde yemek organizasyonları, bu organizasyonlar içerisinde yer alan özel oyun ve
eğlence aktiviteleri, piknik ve spor turnuvaları
bunlardan sadece birkaçıdır. Böylece; Kayserigaz, çalışanlarının Kayserigaz’a aidiyetlerini
kuvvetlendirmek ve 2012 yılında çalışmalarına
“Çözüm Odaklı İletişim” stratejileriyle devam etmiştir. Ayrıca holding yöneticilerden dönemsel
oluşan mesajları çalışan paylaşım toplantıları
ile çalışanlarına ileterek şirket hakkında bilgi
sahibi olunmasını sağlamıştır.
Müşterilerine özel kampanya ve etkinlikler
tasarlayıp hem var olan hem de potansiyel
müşteri portföyünün memnuniyet ve markaya
bakış açısını korumak için Kayserigaz, yıllık
planlanan penatrasyon oranlarına rahatlıkla
ulaşmıştır. Faaliyetine başladığı günden bugüne
kadar Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti ile müşterilerine hizmet veren Kayserigaz, müşterilerinin
istek ve beklentileri için her yıl uluslararası
araştırma firmalarına araştırmalar yaptırmaktadır ve bu araştırmalar sonucunda 2012 yılında Kayserigaz, %98 müşteri memnuniyetiyle
“Çözüm Odaklı İletişim” hedefinin sonuçlarının
haklı gururunu yaşamıştır.

formation about services and works of Kayserigaz
were shared with members of the press through
requested private interviews. All announcements,
statements and activities were taken into consideration by media organizations and Kayserigaz
took a place as news in visual and written media.
Corporate Communications Department, acts
within the framework of the corporate identity
in internal communications, as well as external relations. Many activities were carried out
to improve employee satisfaction and commitment to the institution. Dinning organizations on
special occasions, special games and entertainment activities included in these organizations,
picnics and sports tournaments with the participation of employees and their families are just a
few of them. Thus, Kayserigaz continued its works
in 2012 with “Solution Focused Communication”
which strengthens Kayserigaz’s employees belonging to Kayserigaz. In addition, periodic messages
from holding managers were delivered to employees through employee sharing meetings and
they were acquainted about the company.
Kayserigaz reached the annual planned penetration rate easily designing customer specific campaigns and events to maintain satisfaction and
perspective of both existing customers and potential customer portfolio with the brand. Kayserigaz, serving customers with unconditional customer satisfaction since its establishment, have
international research companies to survey Kayserigaz’s customers’ demands and expectations every year. And as a result of these surveys, in 2012
with 98% customer satisfaction, Kayserigaz felt
the right proud of the results of its “Solution Focused Communication” target.
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Çocuklara verdiği değeri bulunduğu her ortamda dile getiren Kayserigaz, geleceğimizi emanet
edeceğimiz çocuklarda çevreci bakış açısı oluşturabilmek amacıyla tasarlanan Dolgi maskotu
ile tiyatro, eğlence, sergi, tanıtım gibi aktiviteler
düzenleyerek yaklaşık 10.000 çocuğa ulaşmıştır. 2012 yılında da çocukların “Yeşil ile barışık;
Mavi ile dosti temiz bir Kayseri” fikrini benimsemeleri sağlanmıştır.
“Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak” vizyonuyla yola çıkan Kayserigaz, üstlendiği sorumluluğun ve bu sorumluluğun gerektirdiklerinin
de farkındadır. Kayserigaz’ın geçmiş, günümüz ve
gelecekteki iletişim stratejileri, yönetimsel ve dış
kaynaklara bağlı olarak oluşacak şirket imajı
ve marka değerinin zedelenmesine neden olacak
unsurları en aza indirmiştir.
Basın İletişim Planı ve Basın Toplantıları
Basın kuruluşları, şirketin paydaşları ile arasındaki köprü niteliği taşıyan en önemli organlardır. Şirketimizin “Enerji Sektöründe Model
Şirket” olmak vizyonu ve şeffaf yönetim yapısı;
yapılan etkinlikler, açıklamalar, toplantılar
sayesinde paydaşlarımıza basın kuruluşları
aracılığıyla duyurulmaktadır. Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi bu bağı sıkılaştırmak ve
düzenli ve sürekli iletişimi sağlamak amacıyla
her yıl basın iletişim planı hazırlamaktadır.
Yukarıda belirtilen bütün bu düşüncelerin
ışığında Kayserigaz’daki gelişmelerin ve paydaşlarımızın yer aldığı basın bültenleri hazırlanmaktadır. Kayserigaz olarak yerel ölçekli bir
şirket olmamıza rağmen yazılı, görsel ve işitsel
basında ulusal ölçekli bir şirket kadar ekstra
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Expressing the value it gives to children in any
environment and organizing activities such as
theater, entertainment, exhibitions, promotions
with the mascot Dolgi to create an environmental
point of view in children, whom we will entrust
our future, Kayserigaz reached approximately
10,000 children. In 2012, the children were ensured to adopt the idea “clean Kayseri at peace
with green and friend with blue”.
Kayserigaz setting off its journey with the vision
of being “a model company” in the energy sector is also aware of this responsibility and what
it may bring. Kayserigaz has reduced the factors
that may damage its corporate image and brand
value created depending on the communication
strategies of the past, present and future administrative and external resources to a minimum.
Media Communication Plan and Media Conferences
Press agencies are the most important organs
which serve as a bridge between the company
and its stakeholders. The vision of being a “model
company” in the energy sector and transparent
management structure of our company, are announced with help of events, declarations and
meetings announced to our stakeholders through
the press. Kayserigaz Corporate Communications
Department prepares media communication plan
each year in order to tighten this connection and
to ensure regular and continuous communication.

Şirketimizin “Enerji Sektöründe
Model Şirket” olmak vizyonu ve
şeffaf yönetim yapısı; yapılan
etkinlikler, açıklamalar, toplantılar
sayesinde paydaşlarımıza
basın kuruluşları aracılığıyla
duyurulmaktadır.
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duyurum faaliyetlerimiz ve basın bültenlerimizle yer alarak yine bir ilki gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşamaktayız.
Enerji sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdiğinden ötürü Kayserigaz, dergi sahipleri ve genel
yayın yönetmenleri tarafından bir kez daha
örnek olarak gösterilmiştir. Enerji sektörünün
ve doğalgaz piyasasının yakından takip ettiği sektör yayınları, birebir ziyaret edilmiş ve
sektöre ilişkin paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.
2012 yılında da bu ziyaretler sıklaştırılırmış ve
iki tarafın da kurumsal çizgilerine katma değer
sağlamıştır.
Kurumsal Yayınlar
Kurumumuzun ve sektörün doğalgaz algısını
güçlendirmek, doğalgaz hakkında yanlış bilinenlerin önüne geçmek ve hiç bilinmeyenleri dile getirmek adına Kayserigaz Derki isimli
müşteriye yönelik sektör dergisi belirli tarih
aralıklarıyla yayınlanmaktadır. Derki; Kayseri halkına, Kayseri’de faaliyet gösteren bütün
ticarethanelere ve sektör temsilcilerine hediye
edilmektedir. 2012 yılında is sektörün en önde
yayınlarından Gas & Power dergisiyle bütün
sektör temsilcilerinin masalarında yer almış ve
büyük bir beğeni toplamıştır. Kayserigaz olarak
personellerimizin kurumumuz hakkında sürekli
ve düzenli enformasyon sürecine dâhil olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan e-bülten ve
kurum içi Portal uygulamamızdaki bilgi akışı
da devam etmektedir.
Bir üst yapımız olan EWE’nin kurumumuzun
ve doğalgazın algısını paydaşlarımızın zihninde
güçlendirmek, şirket ve grup aidiyet kültürünün
artmasını sağlamak amacıyla yayınladığı EWE
360 DERECE sektörel yayınımız da belirli tarih
aralıklarında yayınlanmaktadır.
Aktif Sponsorluk
2012 yılı stratejik iletişim faaliyetleri planlanırken sponsor olacağımız faaliyetler incelenmiş ve kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda; Kayserigaz, sponsorluk çalışmalarını bir şirketin dışa
dönük yüzü olarak görmekte ve kurum kültür,

The vision of being a “model
company” in the energy sector
and transparent management
structure of our company, are
announced with help of events,
declarations and meetings
announced to our stakeholders
through the press.

In the light of all of these ideas mentioned above,
press releases including developments in Kayserigaz and our stakeholders are prepared. As Kayserigaz we are pleased with doing an activity first
again despite its local scale taking a place like a
national sized company in written, visual and
audio media with our press releases.
Kayserigaz was shown as an example once more
by the magazine holders and general editors for
the reason that it performed another first activity
in the energy sector. Industry publications followed closely by the energy sector and natural
gas market were separately visited and ideas were
exchanged. In 2012, these visits were increased
and added value has been provided for both sides’
corporate lines.
Corporate Publications
The customer-oriented and sector specific magazine Kayserigaz Derki are published at designated
date intervals in order to strengthen the perception of natural gas of our corporate and sector,
to eliminate misbelieves about natural gas and
to express the least own things. Derki is delivered
to the people of Kayseri, all trading establishments operating in Kayseri and industry representatives for free. In 2012, it took place on tables
of all sector representatives and a great acclaim
with the Gas & Power magazine one of the leading
publications of the industry. In Kayserigaz the ebulletin prepared to ensure our personnel to be
involved in the process of continuous and regular
information about our organization and flow of
information in our in-house portal application
continues.
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The sector specific EWE360 Degree publication
which aims to strengthen the perception of natural gas in the minds of our stakeholders and to
increase the culture of the company and belonging to a group is published by EWE, our superior
constitution, at designated date intervals.
strateji ve hedef kitlesi doğrultusunda sponsorluk
çalışmalarının çok iyi yönetilmesi gerektiğini
düşünmektedir. İşte tam da bu noktada sponsorluk seçimlerinin iyi yapıldığı durumlarda
ortaya başarılı sonuçlar çıkmaktadır. 2012 yılı
da bu anlamda Kayserigaz için yine başarılı bir
yıl olmuştur.
Kamuoyu ile aramızda bir süreklilik yaratmayı amaçladığımız sponsorluk faaliyetlerimiz
kültür, sanat ve spor alanlarında yapılmaktadır.
Bunların dışında bir de yardımlaşma ve paylaşma amacıyla geleneksel hale gelerek yıllardır gerçekleştirilen ve büyük destek gören kan
bağışı, Ağaç dikme kampanyası, Huzurevi ziyareti ve İftar çadırı gibi etkinliklerimiz de bulunmaktadır.
Çevre ile ilgili yer aldığımız sponsorluk çalışmalarında ise, çocuklar için sevimli bir ejderha
konseptinde oluşturduğumuz ve “Dolgi” ismini
verdiğimiz karakter yardımıyla; büyüklere ise
“Yeşil ile barışık; mavi ile dost temiz bir Kayseri”
sloganımızla çevreye karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
2012 yılında sürdürülebilir sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştiren ve bunu “Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak” vizyonuyla birleştiren Kayserigaz, Sosyal Sorumluluk’a karşı bakış
açısını yardımlaşma düzeyinden daha farklı
bir alana taşıyarak Kayseri halkından aldığını
tekrar Kayseri halkına vermek için başarılı çalışmalara imza atmaktadır.
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Active Sponsorship
Activities we would have been sponsoring were
examined and designated while planning 2012
strategic communication activities. In this context, Kayserigaz states the work of sponsorship as
outward face of a company and considers sponsorship activities to be managed very well in line
with corporate culture, strategy and the target
audience. At this point when it’s done well, sponsorship may produce good results. In this regard,
2012 was a successful year for Kayserigaz again.
Our sponsorship activities aiming to create continuity between public and us are performed in
culture, arts and sports fields. Also, we organize
activities performed for many years and becoming traditions and gaining a great support for
the purpose of helping and sharing such as blood
donation, tree planting campaign, nursing home
visits and establishing Iftar tents.
In our sponsorship activities related to the environment, we aim to create awareness and sensitivity to the environment in adults with the
motto “a clean Kayseri at peace with green and
friend with blue” and in children with the help
of a character named “Dolgi” created in a cute
dragon concept.
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Bu düşünce tarzıyla “Şehirler Solunan Havanın
Kalitesi ile Marka Olurlar” projesi kapsamında
şehrin farklı ve ihtiyaç duyulan bölgelerinde
fidan dikimi gerçekleştirerek Kayserigaz, yine
duyarlı bir şirket örneği göstermektedir. Böylece,
Kayseri’nin, havası solunabilen şehirler arasına
girmesi için attığı birçok adıma yenisini eklemiştir.
Geleceğin çevreci gençlerinin yetişmesini
amaçlayan Kayserigaz 2012 yılında maskotu
olan ve doğalgaz’ın simgesi haline gelen DOLGİ
ile çocuklara doğaya ve çevreye karşı bilinçlendirme politikası kapsamında duyarlılık kazandırılmaktadır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevre Koordinasyon Merkezi işbirliği ile düzenlenen ve küresel
ısınmaya dikkat çekmek amacı taşıyan KUÇEP
etkinliklerine ve öğrencileri bilgilendirme seminerlerine 2012 yılında da devam edilmiş ve
süreklilik kazandırılmıştır.
Bu bağlamda 2012 yılında Kayserigaz’a haklı
gurur yaşatan bir olay daha yaşanmıştır. 2012
yılında Türkiye III. Enerji Zirvesi kapsamında
Gas & Power Gazetesi tarafından düzenlenen Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödüllerinde
Kayserigaz çevre, sağlığın korunması amacıyla
yaptığı Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Altın
Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülü’ne layık
görülmüştür. Bu ödül, ‘’Şehirler Solunan Havanın Kalitesi ile Marka Olurlar’’ ayrıca ‘’Dolgi
Çocuk Tiyatrosu ve Çevre Seminerleri’’ sosyal
sorumluluk projeleri ile solunan havanın kalitesine katma değer sağlayarak Kayserigaz sevimli maskotu ile geleceğin bireyleri olan çocuklar
için düzenlediği tiyatro oyunları ve çevre konulu seminerler düzenleyen Kayserigaz’ın sektöründe en iyilerden olduğunu göstermektedir.

Corporate Social Responsibility
Kayserigaz, carrying sustainable social responsibility projects out in 2012, and combining them
with the vision of being “a model company” in the
energy sector, puts its signature under successful
works to give back to the people of Kayseri by moving its point of view against social responsibility
to a different area than the level of solely help.
With this way of thinking, it plants trees in different and needed parts of the city within the
scope of the project “Cities become a brand with
the quality of the air they inhale” and shows an
example of a sensitive company. Thus, a new one
is added to many steps that Kayseri takes its place
among the cities with good quality of air they
inhale.
Kayserigaz, aiming an environmentalist youth
to grow, provides the children to gain awareness
within the scope of policy of being conscious of
nature and environment with the help of Dolgi
who became a mascot and a symbol of natural
gas in 2012.
KUÇEP events organized in collaboration with
Provincial National Education Directorate Environment Coordination Centre with the aim to
draw attention to global warming and seminars
for students continued in 2012 and gained continuity.
In this context, in 2012 there happened another
incident that gave Kayserigaz a justifiably proud.
In 2012, under Turkey 3rd Energy Summit, Golden
Valve Natural Gas Market Success Awards organized by the Gas & Power Journal, Kayserigaz was
qualified for Golden Valve Natural Gas Success
Award for its social responsibility projects it carried out with the aim of protecting environment
and health. This award shows that Kayserigaz is
one of the best in the industry with the social responsibility projects “Cities become a brand with
the quality of the air they inhale” and “Dolgi
Child Theatre and the Environment Seminars” it
carried out adding value to the quality of air
and organizing theatre plays and environment
seminars.
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Greetings,
I just wanted to write this letter as a member of eco-friendly non-governmental organization. The increasing air pollution in today’s conditions has been causing adverse
effects both for the cities we live in and for our health. Because of the dense smoke
coming from the coal-burning stoves and heaters which were popular in the past,
we were having difficulties in breathing. Such negative conditions were making an
adverse impact on all living creatures, not only on people. We were breathing harmful gasses such as carbon dioxide more than oxygen, and experiencing serious health
problems as a result. We should also note the polluted gas layer. However, thanks
to the establishment and investments of Kayserigaz, we now have white and clean
clouds in place of polluted gas clouds. I wish we can completely eliminate the impact
of polluted smoke of coal one day. By doing so, we all respect the environment and
all creatures and species.
Thank you and all the best.
Kemal Atasoy
Mechanical Engineer
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YAZILI BASIN YANSIMALARIMIZ
PRINTED MEDIA REFLECTIONS

5. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI YAPILDI.
Sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alan Kayserigaz’ın değerli yöneticileri, 2011 yılının
değerlendirildiği ve 2012 yılı hedeflerinin masaya yatırıldığı 5. Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı kapsamında Kuşadası’nda düzenlenen 3 günlük kampta bir araya geldi. Kuşadası Fantasia Otel
’de düzenlenen toplantıya bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak EWE yöneticilerinden Hasan
Erbil Doyuran, Alexander V.Ledebur, Frank Quante, Arzu Utku da katıldı.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA’nın açılış konuşmasıyla başlayan 5. Yönetimin Gözden
Geçirme Toplantısında birimlerin faaliyet sunumları yapılarak; 2011 yılı içerisinde hedeflenen
projelerin gerçekleşmeleri açıklandı ve 2012 yılı hedefleri sunuldu.
14.01.2012
MANAGEMENT REVIEW MEETING HELD
The estimable managers of Kayserigaz, one of the leading companies in the sector, came together in the 3-day
camp held in Kusadasi under the scope of 5th Management Review Meeting where the year 2011 was assessed and
the year 2012 objectives were laid on the table. Unlike previous years, Hasan Erbil Doyuran , Alexander V.Ledebur,
Frank Quante, Arzu Utku, managers of EWE, also attended the meeting held in Kuşadası Fantasia Hotel .
In the 5th Management Review Meeting started with the opening speech of Hasan Yasir Bora, Kayserigaz General
Director, units gave presentations about their activities, explained how their objectives in the year 2011 had been
realized and announced their objectives in the year 2012.
14/01/2012
KAYSERİGAZ BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Türkiye’nin önde gelen doğalgaz dağıtım
şirketleri arasında yer alan Kayserigaz, Elmacıoğlu Restaurant’da düzenlenen kahvaltılı
toplantıda basın mensupları ile bir araya
geldi. Elmacıoğlu Restaurant d
‘ a kahvaltı
eşliğinde düzenlenen toplantıda 2011 yılı
faaliyetleri ve 2012 yılı hedefleri basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA;
düzenlenen basın toplantısında “Kayseri
halkına en mükemmel hizmeti verebilmek
için 365 gün 24 saat büyük bir özveriyle
çalışıyor, yapılan anketlerde gördüğümüz
%99’lara ulaşan müşteri memnuniyeti
oranlarıyla zirvede olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetinin sonucu olarak 2012 yılında; 2011 yılının
başarılarını geride bırakarak, her yönüyle farklı ve daha başarılı bir
yıl geçirmek için planlarımızı ve 2012 yılı hedeflerimizi belirledik. Bu
yıl çarpıcı kampanyalara ve aktivitelere imza atacağız.” dedi.
02.02.2012
KAYSERIGAZ PRESS INFORMATION MEETING HELD
Kayserigaz, one of the leading natural gas distribution companies in
Turkey, came together with press members in a meeting with breakfast
held at Elmacıoğlu Restaurant. In the meeting with breakfast held in
Elmacıoğlu Restaurant the year 2011 activities and the year 2012 objectives were shared with the public through a press meeting.
In the press meeting, Hasan Yasir Bora, Kayserigaz General Director, said
that “In order to provide the most excellent service to the people of Kayseri, we work with great dedication 24 hours a day and 365 days a year,
and enjoy the happiness and feel proud of being at the top with the rate
of 99’% customer satisfaction in surveys. As a result of customer satisfaction in 2012, surpassing the achievements of 2011, in order to spend a
different and more successful year in every aspect, we set our objectives
for the year 2012. This year we will sign outstanding campaigns and
activities again.”
02/02/2012
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KAYSERİGAZ VE BURSAGAZ ACİL EYLEM PLANI TATBİKATLARINI UYGULAMAYA BAŞLADI.
Bursa ve Kayseri şehirlerinde meydana
gelebilecek bir afet durumunda kuşkusuz doğalgaz şebekesi de etkilenecektir.
Özellikle büyük şiddetli bir depremde doğalgaz alt yapısında hasarlar,
kontrolsüz gaz çıkışları, doğalgaz
yangınları gibi birçok olay meydana
gelecektir. Bu olaylara müdahale ile
şebekenin gazının kesilmesi, deprem
sonrası şebekenin kontrolü ve tekrar gaz verilmesi faaliyetleri bir plan çerçevesinde yeterli insan kaynağı ve ekipmanla mümkün olacaktır. Bu durumun
sonucunda deprem sonrasında oluşacak krizleri önceden tespit etmek, daha
üzüntü verici olayların yaşanmamasını sağlamak, doğal afetlerde doğalgaz
şebekesinde meydana gelebilecek olası bir hasar durumunda; hızlı ve etkili bir
şekilde müdahale edilmesi ve bunlardan dolayı oluşabilecek zararlardan en
az ölçüde çıkılması amacıyla Kayserigaz - Bursagaz ortak acil eylem planı
oluşturuldu. Her iki şirketin İşletme Bakım Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri
Bursa’da bir araya gelerek ilk tatbikatlarını gerçekleştirdi.
06.02.2013
KAYSERIGAZ AND BURSAGAZ BEGAN TO PRACTICE EMERGENCY ACTION
PLAN EXERCISES.
In the event of a disaster that may occur in cities of Bursa and Kayseri, the
natural gas network can be undoubtedly affected. Especially in a severe earthquake, there may be many events, such as damage to the infrastructure of
natural gas, uncontrolled gas outlets and natural gas fires. It can be possible
only with sufficient human resources and equipment within the framework of
a plan to response to these events, to cut the gas in the network and to resupply the gas. In this context, with the purpose of determining possible crisis that
may ocur after the earthquake in advance, preventing more regrettable events,
rapid and effective intervention in the event of a possible damage that may occur in natural gas network in natural disasters and geting out of the trouble
with minimal damage; Kayserigaz - Bursagaz has created a common emergency
action plan . Operation and Maintenance Directorate teams of Kayserigaz - Bursagaz companies met in Bursa and made the first exercises.
02/06/2012
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KAYSERİGAZ’DAN “CEBİNİZE VE DOĞAYA DOST KAMPANYA’’
“Yeşil ile barışık, mavi ile dost, temiz bir Kayseri için” tüm Kayseri’ye doğalgazı ulaştıran Kayserigaz; 3
ay ertelemeli, 7 taksitte ödeme kolaylığı sunduğu “Kış Kampanyası” nı 2012 yılında da uygulamaya
devam ediyor. En ekonomik, en çevreci, en verimli yakıt doğalgazı tüm Kayseri’ye alt yapısını tamamlayarak ulaştıran Kayserigaz’ın Şubat ayında başlatılarak Mayıs ayına kadar sürmesi planlanan “Kış
Kampanyası” tüm hızıyla devam ediyor.
2011 yatırım yılında da büyük bir ilgiyle karşılanan Kış Kampanyası 9.350 BBS abonelik kaydı alınarak tamamlanmıştı. Kayserigaz’ın kış aylarında abone olmak ve doğalgaz konforunu yaşamak isteyen
müşterileri için yaptığı bu kampanya, 2012 yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle yakıt
giderlerinin vatandaşlar üzerinde oluşturmuş olduğu mali yükün kış aylarında ödemesiz geçecek olması
ve ilk ödemeye bahar ayının sonunda başlanılması kampanyayı cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor.
08.03.2012
ENVIRONMENTAL-FRIENDLY AND ECONOMICAL CAMPAIGN FROM KAYSERIGAZ
Kayserigaz delivering natural gas to all Kayseri for “a clean Kayseri at peace with green and
friend with blue” continues to implement the “Winter Campaign” which offers a convenience of
paying 3 months delayed and by 7 instalments in the year 2012, too. The campaign from Kayserigaz , which delivers the most economical, environmental-friendly, fuel efficient gas to all
Kayseri starting in February and planned to last until May, is in full swing.
The Winter Campaign met with great interest in the investment year 2011 ended with 9350 subscription registration. The campaign from Kayserigaz for the customers who want to subscribe
and to experience the comfort of natural gas in the winter months continues to meet with their
interest in the year 2012, too. Especially the financial burden of fuel costs on the citizens is one
of the elements that make the campaign attractive. As they will not pay their bills during the
winter months and the first payment will be made at the end of the spring.
08/03/2012

3OO BİN ABONEYİ AŞTIK; TEŞEKKÜRLER KAYSERİ!
“Yeşil ile barışık, mavi ile dost, temiz bir Kayseri için” sloganıyla tüm Kayseri’ye
doğalgazı ulaştıran Kayserigaz; gerçekleştirdiği çok farklı kampanyalarla da
Kayseri halkının ilgisini çekerek 300.000 abone sayısına ulaştı. 4 yılda birçok
başarıya imza atan Kayserigaz, toplam 213 km çelik hat, 1.272 km polietilen ana
hat, 474 km servis hattını başarıyla tamamlayarak Kayseri’nin mücavir alan
sınırlarının tamamının doğalgaz kullanmasını mümkün hale getirdi.
12.01.2012

KAYSERİGAZ BASIN DOSTLUK
TURNUVASI’NDA BASIN MENSUPLARIYLA
BİRARAYA GELDİ.
Kayserigaz’ın düzenlediği turnuvaya,
Kayseri’de yer alan medya kuruluşları
ve ulusal basının Kayseri temsilciliklerinin oluşturduğu 22 takım katıldı.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Kayserigaz Kayseri Basın Dostluk Turnuvası” Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya’nın açılış
konuşmalarını müteakip başladı.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
BORA; ‘Kayseri’den aldığımızı Kayseri’ye
vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Basınımızı yoğun iş temposundan
biraz olsun uzaklaştırıp, dostluk dolu
bir ortamda buluşturmak amacıyla
düzenlediğimiz turnuvada basın mensuplarının bu organizasyonla kısmen
de olsa dinlenmelerini istedik.” dedi.
Dostluk havasında geçen turnuvada
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
BORA katılan tüm takımlara teşekkür
ederek gelecek yıl daha geniş katılımlı
turnuvalar düzenleme temennisinde
bulundu.
08.03.2012

WE HAVE EXCEEDED 300 THOUSAND SUBSCRIBERS:
‘ THANK YOU KAYSERI!’
Kayserigaz delivering natural gas to all the Kayseri for “a clean Kayseri at peace with green
and friend with blue” motto, has exceed 300.000 subscribers by attracting the attention
of the people in Kayseri with very different campaigns it carried out. Kayserigaz which
has achieved many successes in 4 years made it possible for all of the boundaries of the
adjacent area in Kayseri to use natural gas by successfully completing, a total of 213 km
of steel line, 1272 km of polyethylene main line and 474 km service line.
AWARD FROM ASSOCIATION OF
12/01/2012
JOURNALISTS TO KAYSERIGAZ
In that special day when Traditional JournalKAYSERİGAZ’A GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN
ism Awards have found their winners, Hasan
ÖDÜL
Yasir Bora, General Director of Kayserigaz, was
Geleneksel Gazetecilik Ödüllerinin sahiplerini bulduğu
given a plaque of appreciation for his moral
özel günde Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’
and material support to Kayseri Association
ya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne vermiş olduğu madof Journalists. Journalism Awards organized
di ve manevi katkılarından dolayı teşekkür plaketi
by the Association of Journalists were given
verildi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği
to their owners with a ceremony. In addition
Gazetecilik Ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Erciyes
to leading representatives of Kayseri press and
Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde,
city’s administrators, Deputy Prime Minister
Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda düzenlenen
Bekir Bozdag, National Defense Minister İsmet
törene, Kayseri basının önde gelen temsilcileri, şehrin
Yilmaz and Energy and Natural Resources
yöneticilerinin katılımlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli
Minister Taner Yıldız also attended the cereSavunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
nomy organized within the Faculty of Comda katıldı.
munication in Erciyes University at Nurcan
23.03.2012
Çetinsaya Conference Hall .
KAYSERIGAZ CAME TOGETHER WI TH PRESS MEMBERS AT PRESS
03/23/2012
FRIENDSHIP TOURNAMENT.

22 teams from press organizations located in Kayseri and representatives of national
press participated in the tournament organized by Kayserigaz.
“Kayserigaz Kayseri Press Friendship Tournament” has organized for the third time this
year began after the opening speeches of the Hasan Yasir Bora, Kayserigaz General Director, and Veli Altınkaya, The President of Kayseri Association of Journalists.
Hasan Yasir Bora, General Director of Kayserigaz, said that ‘We are proud of giving
Kayseri what we take from Kayseri. We wanted the press members to rest for at least
partially with this organization . Also in the tournament we aimed of drawing our
press a little bit away from the busy pace of work and having them met in an environment of friendship.” In the tournament passed in the mood of friendship, Hasan
Yasir Bora, General Director of Kayserigaz, thanked all participants and wished to
organize new tournaments with broad participations for the next year.
08/03/2012
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KAYSERİGAZ’IN TÜM ARŞİVİ ARTIK DİJİTAL ORTAMDA
Enerji sektöründeki kuruluşların teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmesi ve uygulaması gibi alanlarda “Enerji
sektörünün model şirketi olmak” vizyonuyla çalışan Kayserigaz önemli bir projeyi daha başarı ile tamamlamanın
gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Kayserigaz’ın Kayseri’de
doğalgaz faaliyetine başladığı 2003 yılından itibaren
hizmet verdiği her abonesinin “kâğıt ortamında” saklanan
Sözleşme, Kimlik, Proje vb. dokümanlarının sayısal ortama
aktarılması, yönetilmesi ve saklanması projesi olan Dijital
Arşiv Projesi tamamlandı. Pazarlama Müşteri Hizmetleri
ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü
proje kapsamında Kayserigaz’ın 8 yıl içerisinde arşivlediği
5 milyon 2 yüz bin adet çeşitli boyutta doküman tarandı
ve dijital ortama aktarıldı.
23.03.2012
ALL ARCHIVE OF KAYSERIGAZ ARE NOW IN DIGITAL MEDIA
Kayserigaz working with the “being a model company in the energy sector” vision tries to
monitor closely the technological developments in the energy sector and to apply them.
Kayserigaz family is proud and happy of having successfully completed an important
project. The Digital Archive Project, which aimed to digitise the documents which had been
stored as paper since the year 2003 when Kayserigaz went into action of natural gas, to
manage and to save documents was completed. Under the project organized with Marketing
and Customer Service and Information Technology Directorates, five million and two hundred thousand pieces of document in various sizes that had been archived by Kayserigaz for
8 years were scanned and digitized.
03/23/2012
KAYSERİGAZ BEDENSEL ENGELLİLERİN KAYAK SEVİNCİNE ORTAK OLDU.
Kayseri Turizm İşletmeleri Derneği (KAY TİD), Alberg
Spor Kulübü’nün organizesinde ve Kayserigaz ‘ın sponsorluğunda ikincisi gerçekleştirilen ‘’Engelliler Erciyes
Buluşması’’ülkenin dört bir yanından gelen bedensel
engelli vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile tamamlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri
Valisi Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz’in
de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli tarafından
izlenen engelliler kayak yarışmasında dereceye giren
sporculara madalya verildi. 50 ilden yaklaşık 100 kişin katıldığı etkinlikte tekerlekli sandalyeler ve koltuk
değnekleriyle kayak pistine gelen engelliler, görevlilerin
yardımıyla kızaklara binerek ve piste çıkarak zevkli ve
eğlenceli dakikalar yaşadılar.
06.04.2012
KAYSERIGAZ SHARED THE HANDICAPPED’S JOY OF SKI
The second “The Handicapped’s Meeting in Erciyes” carried
out with the organization of Kayseri Tourism Enterprises
Association (KAY TİD), Alberg Sports Club and sponsorship of Kayserigaz was completed with the intense participation of disabled citizens from all over the country.
The handicapped’s skiing competition was followed by
many guests including Energy and Natural Resources Minister Taner Yıldız, Kayseri Governor Mevlüt Bilici, Kayseri Metropolitan Municipality Mayor Mehmet
Özhaseki, the AK Party Provincial Chairman Ömer Dengiz and those who ranked in the competition received a
medal . In the activity to which about 100 people from
50 provinces attended the handicapped that came to ski
run with wheelchairs and crutches got on the ski run
and sledged with the help of attendants and enjoyed entertaining moments.
04/06/2012
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KAYSERİGAZ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ERCİYES’TEYDİ.
Kayserigaz, doğaya ve çevreye olan dostluğunu
gerçekleştirdiği faaliyetlerle kanıtlamaya devam
ediyor. Sosyal ve kültürel aktivitelerini, çalışanlarını iş ortamından uzaklaştırarak sosyal
yaşantının içine daha fazla adapte etmek ve
aynı zamanda doğal hayatın huzur ve sükûnet
lehçesini çalışanlarıyla hep birlikte paylaşmak
amacı ile kurulan Kayserigaz Doğa Sporları
Kulübü Erciyes’te kayak organizasyonu gerçekleştirdi.
01.03.2012
KAYSERIGAZ OUTDOOR SPORTS CLUB
WAS IN ERCIYES
Kayserigaz continues to prove its friendship
with nature and the environment with the
activities it organizes. Kayserigaz Outdoor
Sports Club established for the purpose of
organizing social and cultural activities to
draw its employees away from work environment to adapt them into the social life
and to share the peace and quiet dialect of
the natural world, made a ski organization
in Erciyes.
03/01/2012

KAYSERİGAZ’DAN ÇALIŞANLARINA MÜZİK ZİYAFETİ
‘’Kayserigaz Müzik Kulübü’’ Kayserigaz konferans salonunda çalışanların yoğun katılımıyla 90’lı yılların şarkılarının yer aldığı
‘’Geçmişten Esintiler Konseri’’ gerçekleştirdi. Faaliyet gösterdiği
sektörde birçok alanda öncü olmaya devam eden Kayserigaz, bünyesinde bulunan personeline verdiği değerle kalitesini bir kez daha
kanıtlıyor. Kayserigaz çalışanlarının memnuniyetini, motivasyonunu ve şirketlerine duydukları aidiyet duygusunu artırmak için
bu ve buna benzer birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Kayserigaz çalışanları aileleri ile birlikte gerçekleştirilen ve herkesin hafızalarında yer etmiş 90 ‘lı yılların şarkılarının seslendirildiği konserde
bir araya gelerek keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşadılar.
20.04.2012
FEAST OF MUSIC FROM KAYSERIGAZ TO I TS EMPLOYEES
“Kayserigaz Music Club’’ performed “Wind from Past” concert with
songs of the 90s in the conference hall with the intense participation of employees. Kayserigaz goes on leading in many areas in
its sector and proves its quality with the value it attached to its
personnel . Kayserigaz carries on many similar activities in order to
enhance its employees’ satisfaction , motivation and sense of belonging to their company. Employees of Kayserigaz and their families
came together and had a joyful and pleasant time at the concert
where memoriable songs from 1990s were sung.
20/04/2012
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KAYSERİGAZ ÇÖZÜM NOKTASI BİRİMİ MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIMDA SINIRLARI
ZORLUYOR.
Kayserigaz sektöründe gerçekleştirdiği birçok yenilik ile ilk olma özelliğini taşıyan çalışmaları sayesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Kayserigaz ‘’Enerji Sektörünün
Model Şirketi Olmak’’olarak belirlediği vizyon ile müşterilerine en kaliteli hizmeti vermeyi
kendisine amaç edinerek sektörünün önemli şirketlerinden biri haline gelmeyi başardı.
Kayserigaz, bu kapsamda müşterileri ile daha etkin iletişim kurabilmek ve müşterilerin
talep ve şikâyetlerinin değerlendirildiği mevcut Çözüm Noktası Birimi sayesinde hizmet
kalitesini artırarak müşteri odaklı yaklaşımını ve müşteri memnuniyetini bütün iş
süreçlerinin odağına alarak çalışmalarını sürdürüyor.
28.04.2012
KAYSERIGAZ SOLUTION POINT UNI T PUSHES THE BOUNDARIES IN CUSTOMER ORIENTED APPROACH
Kayserigaz continues to make a distinguished name for itself with many innovations and
leading works in the sector. Kayserigaz succeeed to become one of the most important companies with its vision “to be a model company in the energy sector” and aim to provide best
quality service to its customers. In this context, owing to existing solution point unit communicating more effectively with its customers and assessing customers’ demands, Kayserigaz
continues to work improving the quality of service and taking customer-centric approach and
customer satisfaction into important point of all business processes.
04/28/2012
KAYSERİGAZ’DA BELGE GÖZETİM DENETİMİ SIFIR HATA İLE TAMAMLANDI.
“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir
Kayseri için…” çalışan Kayserigaz, denetimlerden başarıyla geçerek ISO 9001, OHSAS
18001, ISO 14001 ve ISO 27001 sertifikalarının devamlılığını aldı. Dört sertifika
için de entegre yönetim sistemleri kapsamında denetlenen Kayserigaz, tüm şirket
süreçlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla
denetçilerin beğenisini ve takdirini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
26.05.2012
KAYSERIGAZ COMPLETED DOCUMENT CONTROL INSPECTION WI TH
ZERO DEFECT
Kayserigaz working for “a clean Kayseri at peace with green and friend
with blue” passed the inspections with success and won the continuity of
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 and ISO 27001 certificates. Kayserigaz
was inspected within the scope of integrated management systems for four
certifications, and it achieved great success by winning the admiration
and appreciation of the auditors with its works in all company processes.
26/05/2012
KAYSERİGAZ TEKNOLOJİK YATIRIMLARA DEVAM EDİYOR.
Kayserigaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kullanımına açılmış
ilk geniş kapsamlı proje özelliğinde olan WEB-CBS Projesini tamamladı. Kayserigaz
hem yasal zorunluluk gereği (Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliği Madde 64) hem de şebeke ağının daha güvenli olması, şebeke ağını
güvenilir ve doğru olarak takip edebilmesi ve müşteri ilişkileri faaliyetlerine
yön verebilmesi adına CBS sistemine 2004 yılında geçiş yapmıştı. Şimdi ise var
olan CBS sistemi üzerinde gerekli çalışmalarını tamamlayarak sistemin anında
güncellenme ve kullanıcı adı/parola ile resmi kurumlarında web sitesi üzerinden
sistemden faydalanma çalışmalarını tamamladı.
05.06.2012
KAYSERIGAZ CONTINUES TO INVEST IN TECHNOLOGY
Kayserigaz completed WEB-CBS Project which is the first comprehensive project opened
to the use of Energy Market Regulatory Authority (EMRA). Kayserigaz had made the
transition to CBS system in 2004 in accordance with the legal obligation (Natural
Gas Distribution and Customer Services Regulation , Article 64) as well as to ensure
a safer network to monitor its network more secure, reliable and accurate and to
give a direction to its customer relations activities. Now the work needed on the CBS
system was completed including instantly update and official institutions’ benefit
from the system with a username/password via the web site.
05/06/2012

ALMANYA AŞAĞI SAKSONYA
EKONOMİ ÇALIŞMA VE ULAŞTIRMA BAKANI KAYSERİGAZ’I
ZİYARET ETTİ.
Kayseri de bir dizi ziyaret için
bulunan Almanya Aşağı
Saksonya Ekonomi Çalışma ve
Ulaştırma Bakanı Jörg Bode,
bürokratlar ve üst düzey yöneticilerden oluşan 40 kişilik
heyetle Kayserigaz’ı ziyaret etti.
Bakan ve beraberindeki heyetin
Alman enerji sektörünün lider
firmalarından olan EWE AG
‘nin bünyesinde hizmet veren
Kayserigaz’ı ziyaretlerinde Genel
Müdür Hasan Yasir BORA kısa
bir açılış konuşması ile konuklarına “Hoşgeldiniz!” derken ,
değerli misafirleri Kayserigaz’da
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de belirtti.
02.04.2012

GERMANY LOWER SAXONY ECONOMICS, LABOUR AND TRANSPORT MINISTER VISI TED KAYSERIGAZ

Germany Lower Saxony Economics Labour and
Transport Minister Jörg Bode, who was in Kayseri for
a series of visit, visited Kayserigaz with a delegation of
over 40 people including bureaucrats and senior executives. The Minister and his delegation’s on-site visits
to Kayserigaz rendering service within EWE AG, one of
the leading company in German energy sector, Hasan
Yasir BORA, the General Director, said “Welcome!” to
his guests with a short opening speech and stated his
satisfaction to host them.
04/02/2012
KAYSERİGAZ GELENEKSEL 5.
VOLEY BOL TURNUVASI BAŞLADI.
Kayserigaz, 5. Voleybol turnuvası,
kendi birimlerinden ya da farklı
birimlerden oluşan karma olarak
çalışanların oluşturduğu 10 takım
arasında, çekilen kuralarla belirlenen
fikstüre göre profesyonel hakemlerin
yönetiminde 3 Haziran – 18 Haziran
tarihleri arasında yapıldı. 85 çalışanın takımlarda oynadığı turnuvada,
tatlı bir rekabet, hoşgörü ve paylaşımın ön planda olması, turnuvaya
olan ilgiyi ve heyecanı artırdı.
09.06.2012

KAYSERIGAZ TRADITIONAL 5TH VOLLEYBALL TOURNAMENT BEGAN
Kayserigaz 5th volleyball tournament was held between 3th June – 18th
June under the management of professional referees between 10 teams consisting of employees of the company from the same unit or different units.
Cooperative competitiveness, tolerance and sharing were the leading emotions in the tournament, which was performed with the participation of 85
employees of Kayserigaz.
09/06/2012
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KAYSERİGAZ AİLESİ PİKNİKTE BULUŞTU.
Kayserigaz çalışanları aileleri ile birlikte; yoğun iş
temposundan biraz olsun uzaklaşmak ve aileleri ile
güzel vakit geçirmek için 17 Haziran Pazar günü Kayserigaz yerleşkesinin bahçesinde düzenlenen piknik ile bir
araya geldi ve düzenlenen etkinliklerle eğlendi.
20.06.2012
KAYSERIGAZ FAMILY MET AT KAYSERIGAZ PICNIC
Kayserigaz employees along with their families came together at
a picnic organized in Kayserigaz campus’ garden on Sunday, June
17 to draw away from the hectic pace of work and to spend nice
time with their families.
20/06/2012
KAYSERİGAZ 5. VOLEYBOL
TURNUVASI TAMAMLANDI.
Kayserigaz, 5. voleybol turnuvası, kendi birimlerinden ya da farklı birimlerden oluşan karma olarak
çalışanların oluşturduğu
10 takım arasında, çekilen
kuralarla belirlenen
fikstüre göre profesyonel
hakemlerin yönetiminde
3 Haziran – 18 Haziran
tarihleri arasında yapıldı.
85 çalışanın takımlarda oynadığı turnuvada, tatlı bir rekabet,
hoşgörü ve paylaşımın ön planda olması, turnuvaya olan ilgiyi
ve heyecanı artırdı.
06.07.2012
KAYSERIGAZ TRADI TIONAL 5TH VOLLEY BALL TOURNAMENT ENDED
Kayserigaz 5th volleyball tournament was held between 3th June – 18th
June under the management of professional referees between 10 teams
consisting of employees of the company from the same or different units.
Cooperative competitiveness, tolerance and sharing were the leading emotions in the tournament, which was performed with the participation of
85 employees of Kayserigaz and they increased the interest and excitement
for the tournament.
07/06/2012
KAYSERİGAZ ‘’ALTIN VANA DOĞALGAZ PİYASASI BAŞARI ÖDÜLÜNÜ’’ ALDI.
Doğalgaz ve Elektrik Piyasalarında başarı ödülleri
sahiplerini buldu. Türkiye III. Enerji Zirvesi kapsamında Gas & Power Gazetesi tarafından düzenlenen
Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödüllerinde
Kayserigaz; çevre ve sağlığın korunması amacıyla
yaptığı Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Altın Vana
Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülü’ne layık görüldü.
13.10.2012
KAYSERIGAZ WON “THE GOLD VALVE NATURAL GAS
MARKET SUCCESS AWARD”
Achievement awards were given to the winners in Natural
Gas and Electricity Markets. Within the context of the 3rd
Turkey Energy Summit the Gold Valve Natural Gas Market
Success Award organized by Gas & Power Journal , Kayserigaz
was given the award for its social responsibility projects in
order to protect the environment and health.
10/13/2012

KAYSERİGAZ 2011 YILI FAALİYET RAPORU YAYINDA.
Sektörün öncü kuruluşlarından olan
Kayserigaz, 2011 yılında gerçekleştirdiği projelerini ve başarılarını paylaştığı
Faaliyet raporunu farklı ve özgün bir
tasarım ile sektör temsilcilerinin beğenisine sundu.‘’Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’’ konsepti ile Kayserigaz Kurumsal
İletişim birimi tarafından hazırlanan
2011 faaliyet raporu özgün tasarımı ve
akıcı anlatımı ile dikkat çekerek sektör
temsilcilerinin beğenisini topladı.
21.07.2012
KAYSERIGAZ 2011 ANNUAL REPORT
PUBLISHED
Kayserigaz, one of the leading companies of the sector, presented its annual
report to share its projects and achievements in 2011 with a different and
unique design to the sector representatives. 2011 annual report prepared by Kayserigaz Corporate Communications Unit with the concept of “Uncontional Customer Satisfaction”
which drew attention with its original design and fluent expression
and won praise from industry representatives.
07/21/2012

6. GELENEKSEL KAYSERİGAZ İF TARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Kayserigaz ailesi, Erciyes Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen iftarda bir araya
geldi. Tasavvuf ve Türk sanat müziğinin en beğenilen parçaları eşliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine EWE AG, Türkiye CEO’su Hasan Erbil Doyuran ,
Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola ve Bursagaz Bölüm Müdürleri
de katıldı.
06.08.2012
6TH TRADI TIONAL KAYSERIGAZ IF TAR HELD
The employees of Kayserigaz
and their families came together at the fast-breaking
meal organized at Horse Riding Facilities. Hasan Erbil Doyuran , EWE AG Turkey
CEO, Ahmet Hakan Tola, the General Director of Bursagaz, and unit managers of Bursagaz also attented the fast-breaking meal , which was accompanied
by the most favorite works of Islamic Mysticism and Turkish classical music.
08/06/2012
KAYSERİGAZ’DA ÇALIŞAN
PAYLAŞIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Kayserigaz’ın geleneksel hale
getirdiği ve çeşitli vesilelerle
düzenlediği Çalışan Paylaşım
Etkinliği, Kayserigaz konferans
salonunda gerçekleştirildi. 2012
tarife sürecinin ve Müşteri
Memnuniyeti Anket sonuçlarının anlatıldığı toplantıda
ayrıca Kayserigaz ailesine yeni
katılan Mali ve İdari İşler
Müdürü Mennan Uzunoğlu da
kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
06.11.2012
KAYSERIGAZ EMPLOYEE SHARING MEETING HELD
Employee Sharing Activity traditionalized and organized
on several occasions by the company was held at Kayserigaz conference hall. In the meeting where 2012 tariff
process and customer satisfaction survey results were explained, Mennan Uzunoğlu, Financial and Administrative
Affairs Manager, who recently joined to the family of Kayserigaz made a short speech.
06/11/2012
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KAYSERİGAZ MÜŞTERİLERİNİ UYARIYOR!
Kayserigaz; kış aylarına yaklaşıldığı bu
günlerde doğalgaz ile çalışan cihazların
bakımlarının yapılması konusunda müşterilerini uyarıyor. Bilindiği gibi, kış aylarında
soğuk dış hava sıcaklığı ve lodos rüzgârlarının etkili olduğu Kayserimizde kamuoyu
tarafından baca zehirlenmesi olarak bilinen
karbon monoksit (CO) gazı zehirlenmeleri
yaşanmakta ve olumsuz sonuçlanan üzücü
vakalar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora;
kış mevsimine yaklaştığımız bu günlerde
vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşamlarını
tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmelerinin
nedenlerine ve bu konuda alınacak önlemlere dikkat çekti.
14.11.2012
KAYSERIGAZ WARNS I TS CUSTOMERS!
Kayserigaz warns its customers about the maintenance of natural gas-powered devices
in these days when winter approach. As it is known , in Kayseri where the low outside
air temperature and southwest wind are effective in winter, carbon monoxide (CO)
poisoning cases which are known by the public as the chimney poisoning are happening and sad events with negative results may occur. For this reason , Hasan Yasir Bora,
General Director of Kayserigaz, noted the causes of chimney poisoning which endangers
the health and the lives of citizens and measures to be taken in this regard in these
days when winter approaches.
14/11/2012
KAYSERİGAZ’DAN ÇOCUK KONSERİ VE RESİM SERGİSİ
Kayserigaz, konferans salonunda gerçekleştirilen çocuk
konseri ve resim sergisinde; minikleri, öğrencileri, aileleri
sanatla buluşturdu. Mosa Sanat Akademisi’nin katkıları
ile verilen konserde Mosa müzik evinde müzik eğitimi
alan çocuklarda kendi çaldıkları enstrümanlarla verilen
konsere eşlik etmenin mutluluğunu doyasıya yaşadılar.
Ayrıca; Kayserigaz sergi salonunda düzenlenen resim sergisi ile minikler yeteneklerini sergileme imkânı buldular.
27.11.2012
KAYSERIGAZ WARNS I TS CUSTOMERS!
Kayserigaz had the kids and their families met with art at
child concert and painting exhibition held in the conference room . At the concert given with the support of Mosa
Art Academy, children receiving music training at Mosa
Music Home felt the joy of accompanying the concert with
the instruments they play. Furthermore, the kids had the
opportunity to show their skills with the painting exhibition
held in the Kayserigaz exhibition hall .
27/11/2012
KAYSERİGAZ’DAN ERGONOMİ EĞİTİMİ
Kayserigaz Konferans Salonunda iş Sağlığı ve
Güvenliği kapsamında ergonomi eğitimi verildi.
Kayserigaz’da İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında
meslek hastalıklarına karşı çalışanları bilgilendirmek, ofis ortamında çalışırken çalışma kalitesini artırmak adına ergonomi eğitimi verildi.
15.12.2012
EFFECTIVE COMMUNICATION WI TH
CHILDREN SEMINAR HELD
Ergonomics training was provided for oc- KAYSERİGAZ’DAN GÜVENLİ SÜRÜŞ
cupational health and safety in Kayserigaz TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
conference hall . Ergonomics training was Kayseri halkına 7 gün 24 saat sürekli
provided in order to inform the employees ve güvenli doğalgaz arzı sağlayan
against occupational diseases and to increase Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüthe quality of work while working in an ğü’nde görevli personeller ve tüm Kayserigaz ailesi ‘’Güvenli Sürüş Teknikleri
office environment.
Eğitiminde’’ buluştu. Kayserigaz’da
12/15/2012
çalışanları bilgilendirmek ve onların
güvenliklerini sağlamak amacıyla
İşletme Bakım Makine Mühendisi
Fethi Hasilik tarafından güvenli sürüş
teknikleri eğitimi verildi. Düzenlenen
eğitime başta Acil 187 Ekipleri ve
Bakım Onarım Ekibi olmak üzere
Kayserigaz çalışanları katıldı.
25.12.2012

KAYSERİGAZ’DAN MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, son günlerde bina
yöneticilerinin doğalgaz kullanımı konusunda yanlış bilgilendirilmeleri ve benzer birtakım konularda önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri’de doğalgaz dağıtım işini üstlenen ve
Türkiye’nin önde gelen doğalgaz dağıtım firmalarından olan
Kayserigaz; son dönemde bina apartman yöneticileri tarafından Kayserigaz ve Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Kasım’ a kadar
doğalgaz tüketimi yapan binalarda doğalgaz kullanılmasının
yasak olduğu yönünde yapılan açıklamalarına istinaden çeşitli
değerlendirmelerde bulundu.
15.11.2012

IMPORTANT EXPLANATIONS FROM KAYSERIGAZ FOR I TS CUSTOMERS
Hasan Yasir Bora, General Director of Kayserigaz, made some important explanations about that building managers are misinformed about the use of natural gas and some other relevant issues.
Kayserigaz, undertaking natural gas distribution business in Kayseri
and one of the Turkey’s leading natural gas distribution companies, made some evaluations referring to some building managers
recently stating that it was forbidden to use natural gas in buildings consuming natural gas untill 15 November due to Kayserigaz
and the Kayseri Metropolitan Municipality.
15/11/2012
ÇOCUKLARLA ETKİN
İLETİŞİM SEMİNERİ
DÜZENLENDİ.
Kayserigaz konferans
salonunda Sosyolog /
Yazar Nurdoğan Arkış tarafından ‘Çocuklarla Etkin
İletişim’’ semineri verildi.
Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora ve çok
sayıda şirket çalışanının
katılımıyla gerçekleşen
konferansta Arkış, İletişim kavramının tanımı,
iletişim ve farkındalık gibi
konulara değinerek akıcı bir dille anlattığı bilgiler ile katılımcıların çok beğendiği, bir sunum gerçekleştirdi.
05.12.2012
EFFECTIVE COMMUNICATION WI TH CHILDREN
SEMINAR HELD
Sociologist/Author Nurdoğan Arkış gave an effective
communıcation with children seminar in Kayserigaz conference
hall . Hasan Yasir Bora, General Director of Kayserigaz, and many
other employees attended the seminar. And Arkış gave a presentation about the issues such as the definition of the concept of communication , communication and awareness in a fluent context
which the participants liked it so much.
12/05/2012
SAFE DRIVING TECHNIQUES TRAINING FROM KAYSERIGAZ
All staff from Kayserigaz Operation and Maintenance Department,
providing a continuous and secure supply of natural gas the people
of Kayseri 24 hours a day 7 days, and all Kayserigaz family met
in “Safe Driving Techniques Training”. The training was given by
Operation and Maintenance Mechanical Engineer Fethi Hasilik in
order to inform Kayserigaz employees and to ensure their safety. Kayserigaz employees, particularly 187 Emergency Teams and
Maintenance and Repair Team participated at the organized training.
12/25/2012
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