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Kurumsal değerlerimizin ve bu değerlerimizi geliştirerek sürdürme
arzumuzun temelinde güvenilir olmak var.
Bunun sorumluluğunu taşıyoruz...

bütün

çalışanlarımızla...

There is confidence behind our corporate valves and our enthusiasm of improving these valves.
We share this responsibility with all employees...

2003

2004

Türkiye’deki İlk Doğalgaz
Dağıtım İhalesi (Kayseri)

Altın Kaynak Doğalgaz
Altyapı Yatırımlarına
Başlanması

Kayseri Natural Gas
Distribution Tender
Organized

Altin Kaynak Natural
Gas Infrastructure
Investments Started

Kayseri İli Doğalgaz
Dağıtım Lisansı
Alınması

Konutta İlk
Doğalgazın
Kullanılması

Kayseri Natural Gas
Distribution License Was
Acquired

First House
Met With
Natural Gas
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2007

Şirketin Çalık Grubuna Devri
The Company Was Acquired
By Calik Group
Şirket İsminin Kayserigaz Olarak
Değiştirilmesi
The Name Of The Company Was
Changed As Kayserigaz
Kayserigaz Yerleşkesine Taşınılması
Kayserigaz Moved To Its Campus
İlk Kampanyanın Yapılması
(Tanışma Kampanyası)
First Campaign

“

“

Our

Historical Adventure

“

“

Tarihsel
Serüvenimiz

Yola Çıktığımız Günden Bugüne
Çizgimiz Dışında Çok Şey Değişti...
Much has changed except for our
Line of Conduct since the day we set off…
2008

2009

2010

Kayserigaz Maskotu
“Dolgi” Doğuyor

0 Faiz 15 Ay Taksit
Kampanyası Başladı.

The Character “Dolgi” And
Story Book Was Introduced

0 Interest 15 Months
Instalments Campaign Started

Sap I-Su Kullanımına
Başlanması

Sap Crm Kullanımına
Başlanılması

İş Zekası Projesi
Uygulanmaya Başlandı

Sap I-Su System Was
Commissioned

Sap Crm System Was
Commissioned

Business Intelligence Project
was Started to be Applied

200.000 Abone Sayısına
Ulaşılması

Kayserigaz Adı Tescillendi

% 39,9 Hissenin Ewe
Enerji A.G. Devri
39.9 % Of The Shares Were
Transferred To Ewe Enerji A.G.

The Number Of Subscribers
Reached To 200.000
%80 Hissenin Ewe
Ag’ye Geçmesi

Trade Mark “Kayseri’gaz”
Is Now Registered

ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Belgesi Alındı
ISO 27001 Information
Security Certificate was
received

The Management Was
Transferred To Ewe
5 Yıllık Sürenin Tamamlanması
5 Year Period Completed
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Güçlü ortaklık yapısının yenilikçi gücü

Kayserigaz

Değerli Dostlarımız,
Çalık Grubu olarak, faaliyette bulunduğumuz sektörlerde derinleşme ve liderliğe oynama
hedefimiz doğrultusunda hızla büyümeye devam ediyoruz. Doğru stratejilerimiz, dinamik
çalışma arkadaşlarımız ve kaliteli hizmet anlayışımız ile geniş bir coğrafyada hizmet verirken, kurumsal değerlerimiz ile yükselişimizi sürdürüyoruz.
Gaz ve elektrik dağıtımı, elektrik üretimi, petrol arama, petrol ticareti ve rafinasyon
konularına odaklandığımız enerji sektöründe, geçmişten günümüze kazandığımız bilgi birikimini en doğru şekilde kullanarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Enerji sektöründeki
çalışmalarımızın temel yapı taşlarından birini oluşturan Kayserigaz, Türkiye’nin bu alanda
oynadığı role uygun projelerini başarıyla yürütmeye devam etmektedir.
Çalık Enerji ve Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden EWE AG ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden oluşan güçlü bir ortaklık yapısına sahip olan Kayserigaz, bugün
yenilikçi uygulamaları ile ülkemizin en iyi yönetilen özel sektör gaz dağıtım şirketlerinden
biri konumuna gelmiştir. Özellikle EWE AG’nin sektörel anlamda sahip olduğu tecrübeyi
çok iyi kullanan şirketimiz, aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasında önemli bir köprü
durumundadır.
“Model şirket olmak” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Kayserigaz; çevreci, şeffaf, farklı ve çözüm
odaklı yaklaşımlarla abonelerine hizmet vermektedir. İleri teknolojiyi kullanarak ilklere imza atan
şirketimiz, ekip ruhuna sahip çalışanlarından aldığı güçle, Kayseri halkının daha temiz bir hava
solumasına yardımcı olarak müşteri memnuniyetinde zirveyi yakalamıştır. Gelişime açık ve dinamik
yapısı ile takdir toplayan Kayserigaz, verimlilik ve
kârlılığı esas alan faaliyetleri ile sektörde üstlendiği öncü rolü sürdürebilmek için 2010 yılında da
değerli abonelerine yaşamlarını kolaylaştıracak
yenilikler sunmaya devam etmiştir.
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle enerji bakımından zengin olan Hazar ve Orta Doğu bölgeleri ile Avrupa arasında bir köprü görevindedir.
Dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşık
dörtte üçüne sahip üretici ülkelerle, en büyük tüketici ülkelerin arasında yer alan Türkiye, stratejik bakımdan son derece önemli bir konumda yer
almaktadır. Bu doğrultuda 2010 yılında devam
eden yatırımlar ve işbirlikleri bundan sonraki yıllarda da artarak devam edecek ve Türkiye küresel ortaklıklarla bölgenin ve dünyanın söz sahibi
ülkelerinden biri haline gelecektir. Çalık Grubu ve
EWE AG de Kayserigaz’da yakaladıkları bu başarılı
işbirliğini yeni fırsat alanlarında sürdürmeye devam edecektir.
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Dear Friends,
As Çalık Group, we maintain our fast growth in line with our objective to achieve deepening and race to be the best in industries
where we are active. Thanks to our proper strategies, dynamic
fellow workers and high quality services, we provide service in
a wide geography and maintain our rise through our corporate
values.
We continue to make investments by correctly utilizing our frompast-to-present fund of knowledge in the energy sector where
our focus is on the areas of gas and electricity distribution, power generation, oil exploration, petroleum trade and raffination.
Constituting one of the main elements of our activities in the
energy sector, Kayserigaz continues to successfully perform
projects in keeping with Turkey’s role in this field.
Kayserigaz, having a solid partnership comprising of Çalık
Enerji, EWE AG, one of the leading energy companies in Germany, and Kayseri Metropolitan Municipality, has become
one of the best-managed private sector gas distribution
companies of our country thanks to its innovative practices. Our company also has the nature of an important
bridge between Turkey and Germany, especially by correctly utilizing the experience of EWE AG in the industry.
Maintaining the activities based on its vision of “being a
model company”, Kayserigaz provides services for its subscribers by applying environmentalist, transparent, distinctive and solution oriented approaches. Our company has led
the way by adopting advanced technology and thanks to the
encouragement of employees with team spirit, has hit the peak

MESSAGE FROM CHAIRMAN OF
BOARD OF DIRECTORS

The innovative power of strong partnership structure

Kayserigaz

Kayserigaz, çalışmalarıyla sektörünün en çok takip edilen ve örnek gösterilen şirketi olarak hem Kayseri’yi hem de ülkemizi en iyi
şekilde temsil etmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu başarısını daha
da artırarak sektörünün lider firması olma yolunda yükselişini hızla
sürdüreceğine inancım tamdır.
Bu vesileyle Kayserigaz’ın değerli çalışanlarına, değerli
ortaklarımıza ve iş arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla…

in customer satisfaction by providing the public with fresh
air to breathe. Being applauded for its progressive and
dynamic structure, Kayserigaz has introduced innovations
in 2010 to make the lives of its distinguished subscribers
easier, thus keeping on its pioneering role in the sector
through its activities based on productivity and profitability.
Thanks to its geographical position, our country is laying
the bridge between the Caspian, Middle East, rich in energy sources, and Europe. Being surrounded by the countries with about three out of four of world’s oil and gas reserves and the world’s leading consumer countries, Turkey
is located in a strategically vital area. From this perspective, the investments and collaborations made in 2010 will
increasingly continue in the upcoming years and Turkey will
become one of the pioneers of the region and world in
global partnerships. Additionally, Çalık Group and EWE AG
will continue to maintain this successful collaboration on
Kayserigaz in the new areas of opportunity.
As one of the most followed and exemplary companies of
the sector thanks to its activities, Kayserigaz represents
both Kayseri and our country at the highest level. I fully
believe that Kayserigaz, by improving its achievements, will
maintain its growth rapidly in upcoming years to become
the leading company in the sector.
I would like to take this occasion to thank deserving employees of Kayserigaz, our distinguished partners and my
associates.
Sincerely,

Ahmet ÇALIK

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board of Directors
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Güçlü, güvenilir, lider...

“Kayserigaz, güçlü yerel kökleri ve uluslararası bağlantılarıyla,
Kayseri’deki müşterilere güvenilir bir hizmet sağlamak ve sektörde
gerçek bir lider olmak için mükemmel bir konumdadır.”

Sayın Bayanlar ve Baylar,
Sayın Müşteriler, Sayın Meslektaşlar,
Kayserigaz ailesinin bir üyesi olarak, 2010’da gerçekleştirilen stratejik büyüme ve satış
hedeflerinden memnun olduğumu söylemekten kıvanç duyuyorum.
Kayserigaz, etkin pazarlama ve stratejik kurumsal iletişimiyle desteklenen
müşteri odaklı yapısı ve insan kaynakları politikasıyla sektörün şirketleri arasındaki güçlü itibarını korudu.
Kayserigaz, teknolojik gelişimin ileri
ucunda yer almaktadır ve sektördeki
en gelişmiş bilişim sistemlerini kullanılmaktadır. Böylelikle sektöründe kurumsal şirket olma vizyonunu başarıyla gerçekleştirmektedir.

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Customers, Dear Colleagues,
As a member of Kayserigaz family, I am glad to say
that I am pleased with the strategic growth and sales
targets realised in 2010.
Kayserigaz has maintained its strong reputation among
the companies of the sector with its customer focus
and human resources policy, supported by effective
marketing and strategic corporate communication.
Kayserigaz operates at the edge of technological development and uses the most advanced IT systems in
the industry. Thereby it realizes its vision to be a model
company to the sector.
The international energy sector is of a turbulent nature,
because of the impact of world-wide economic and political developments. This will also have consequences
for the developments in the Turkish Energy Sector in
the future. Kayserigaz, with strong local roots and international links, is in an excellent position to provide a
reliable service to the customers in Kayseri and be a
true leader in the industry.
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MESSAGE FROM VICE CHAIRMAN OF
BOARD OF DIRECTORS

Strong, reliable, leading ...
“Kayserigaz, with strong local roots and international links, is in an
excellent position to provide a reliable service to the customers in
Kayseri and be a true leader in the industry.”

Uluslararası enerji sektörünün, dünya çapındaki ekonomik ve siyasal
gelişmelerin etkisi sebebiyle, son dönemde çalkantılı bir yapısı vardır.
Bu durum gelecekte Türk Enerji Sektörü’ndeki gelişmeler için de sonuçlar doğuracaktır. Kayserigaz, güçlü yerel kökleri ve uluslararası
bağlantılarıyla, Kayseri’deki müşterilere güvenilir bir hizmet sağlamak
ve sektörde gerçek bir lider olmak için mükemmel bir konumdadır.
Bayanlar ve Baylar, 2010 yılında yine müşterilerimizin yararına birçok
başarılı proje gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir yıl var ve stratejilerimiz
kapsamında yeni hedeflere doğru ilerlemeye devam edeceğiz. EWE
ve diğer hissedarlar adına, müşterilerimize verdikleri hizmetlerden,
şirket başarılarına yaptıkları katkılardan ve birbirleri arasındaki takım
ruhu ve saygılı işbirliğinden dolayı Kayserigaz personeline teşekkür
etmek istiyorum. Kayserigaz 2011 yılında da Kayseri toplumu için
temiz ve rahat enerjinin simgesi olmaya devam ediyor.
Saygılarımla,
Ladies and Gentlemen, again we completed many successful projects in 2010 in the interest of our customers.
Now there is a new year and we will continue to work
for new targets within the scope of our new strategies.
On behalf of EWE and the other shareholders I want to
thank the staff of Kayserigaz for their service to our customers, for their contribution to the company achievements,
but also for their team spirit and respectful cooperation
among each other. Kayserigaz continues to stand for clean and comfortable energy to the Kayseri community, also
in the year 2011.
Best regards,

Dr.Willem SCHOEBER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vice Chairman of Board of Directors
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
MEMBERS OF BOARD

AHMET ÇALIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS
1958 yılında Malatya’da doğdu. Ticari hayatına 1981 yılında Ortadoğu Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş’yi kurarak başladı. 1930’lu yıllardan beri tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir ailenin
üyesi olarak Doğu Anadolu’nun ilk büyük sanayi yatırımını Malatya’da GAP Güneydoğu Tekstil
San. ve Tic. A.Ş.’yi kurarak gerçekleştirdi. Aynı dönemde, uluslararası faaliyet ve yatırım
hedefleri doğrultusunda ilk yurtdışı yatırımlarına Orta Asya ülkelerinde başladı. 1993 yılından
itibaren Türkiye’de edinmiş olduğu ticari deneyimlerini yurtdışına taşıyarak faaliyet gösterdiği
coğrafyalarda enerji, telekomünikasyon, finans, inşaat, medya, tekstil ve ticaret alanlarında
önemli yatırımlara imza atan Ahmet Çalık, 1997 yılında tüm grup şirketlerini tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla Çalık Holding’i kurdu. 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Üstün
Hizmet Madalyası, Haziran 2002’de Üstün Hizmet Madalyası (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı), 2006 yılında da T.B.M.M. Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Ahmet Çalık, Çalık
Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Born in 1958 in Malatya. Started business life in 1981 by founding Ortadoğu Tekstil Ticaret ve Sanayi A.S. Being a member of a family
dealing with textile industry since 1930s, he realized first large scaled industrial investment in East Anatolia by founding GAP Güneydoğu Tekstil San ve Tic A.S in Malatya. At the same time, he started first wave of his international investments in Middle East countries
in line with this international business and investment targets. Since 1993 Ahmet Calik started to undertake important investments in
energy, telecommunication, financing, civil works, media, textile and trade fields in various geographical locations by transporting his
business experiences to abroad and he founded Calik Holding to organize all the companies of the group under an umbrella. Awarded
with Order of Merit of Republic of Turkey in 1999, Order of Merit of Turkish Ministry of External Affairs on June 2002 and Order of
Merit of TGNA in 2006, Ahmet Calik serves as Chairman of Board of Directors in Calik Holding.

HASAN ERBİL DOYURAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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. since March 2010 and as member of
the Board of Directors at all of its three affiliated companies in Turkey: Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş., EWE Doğalgaz San. ve Tic.
A.Ş. since May 2010. Doyuran is graduated from Business Administration Faculty of Marmara University. Prior to joining the EWE
Group, he performed as Auditing Manager in Pricewaterhousecoopers and served in numerous management positions in Media,
Finance and Energy companies of İktisat Group and Çalık Holding. Lastly he had assumed General Manager position in Bursagaz for
2 years. Doyuran was born in Bursa in 1965. He is married and he has two children.

OSMAN SAİM DİNÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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.

Upon receiving Associate Professor title from Istanbul Technical University, Mr. Dinc served in various management positions in national and international firms such as General Electric and TPAO and he was appointed as General Manager in Calik Energy operating
in energy segment. Mr. Dinc also serves as Member of Board of Directors in Calik Energy.
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DR. WILLEM SCHOEBER
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

VICE 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 cooperation with SWB, for the Group’s activities in conventional power generation, and for the business in
Poland and Turkey. Since February 2007 Dr. Schoeber is Chief Executive Officer of swb AG.
When joining swb Dr. Schoeber already looked back on nearly 30 years of experience in the energy business. He held various
management positions in several countries for the Shell Group. He was born 1948 in the Netherlands and has a PhD in chemical
engineering.

ALEXANDER VON LEDEBUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
Almanya’da EWE AG’nin üst düzey yöneticilerinden Alexander von Ledebur, Mayıs 2010’dan
itibaren EWE Enerji A.Ş.’nin CFO’su olarak ve aynı zamanda şirketin Türkiye’de bulunan üç
iştiraki olan Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş. ve EWE Doğalgaz Tic. ve San. A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 1965 Almanya, Kiel’de doğan Bay Ledebur, Passau
Üniversitesi (Almanya) İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2010’un başlarında EWE AG
Grubu’na katılmadan önce, uluslararası petrol ve gaz araştırma ve üretimi işinde profesyonel
kariyerine başlayan Bay Ledebur, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’da, çeşitli Finans Müdürlüğü
pozisyonlarında, Alman şirketi German Preussag Energie GmbH ve Avusturya şirketi OMV E&P
GmbH’de görev yapmıştır.
Alexander von Ledebur, member of EWE AG’s executive staff in Germany, has been serving as CFO - Chief Finance Officer of EWE
Enerji A.Ş. since May 2010 and for the same time as member of the Board of Directors at all of its three affiliated companies in
Turkey: Bursagaz A.Ş., Kayserigaz A.Ş. and EWE Doğalgaz Tic. ve San. A.Ş. Ledebur is German, was born in Kiel in 1965 and graduated at the Business Administration Faculty of Passau University (both German cities). Prior to joining the EWE group in early 2010
he started his professional career in the international oil and gas Exploration & Production business and served in numerous Finance
Management positions for German Preussag Energie GmbH and Austrian OMV E&P GmbH in Asia, Europe and South America.

KEMALETTİN CENGİZ TEKİNSOY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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.

Born in 1959 in Kayseri. Upon completing primary and secondary education in Kayseri, he graduated from Architecture Department
of Ankara State Engineering and Architecture Faculty in 1981. He worked in private sector for a short time and he completed his
military service in 1981- 1983 period as reserve officer. Mr. Kemalettin Tekinsoy worked as Site Chief in private sector for 1.5 year
upon returning from military service and he has been working in Kayseri Metropolitan Municipality since 1984. Mr. TEKINSOY is
married with one kid.
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lider şirket olmak...

farklılıklarımızı bilerek.

“Sektördeki yeni yaklaşımları ve ihtiyaçları en iyi şekilde analiz ederek,
bilgi birikimimiz ve inovasyon yeteneğimizle her şeye rağmen son
derece yoğun ve başarılı bir yılı geride bıraktık.”

Saygıdeğer Kayserililer;
Gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğu günümüz koşullarında küresel
dünya hız kesmeden değişerek gelişiyor. Hiç şüphesiz küresel dünyadaki gelişmeleri doğru zaman ve doğru yöntemlerle kurumlarına entegre
edebilen firmalar hizmet kalitelerini artırarak, rekabet üstünlüğünü elde
ederek sektörlerinde hedeflerine ulaşmayı başarıyor. Kayserigaz olarak
bizlerde “Yeşil ile barışık, mavi ile
dost, Temiz bir Kayseri için” prensibiyle çıktığımız yolculuğumuzda belir- Dear citizens of Kayseri;
lediğimiz hedeflerimize ulaşmak için Under today’s conditions where developçalışıyor, gelişiyor, değişiyoruz ve ment and change are essential, global
son teknolojik imkânları da kullana- world is changing rapidly. Undoubtedly,
rak Kayseri’ye hizmet ediyoruz.
the companies integrating global de“Enerji sektörünün model şirketi olmak” olarak belirlediğimiz vizyonumuza odaklanarak, odaklaşmanın verdiği güçten yararlanıyor, amacını net
olarak belirleyen bir kurum olarak,
başarıya giden yolları görebilme yetimizi güçlendiriyoruz.
Bu çalışmalar; Kayserigaz ailesinin
çalışma ve başarılı olma heyecanı, işlerine ve Kayserigaz’a bağlılık duyguları, motivasyonları ile en mükemmel

velopments into their corporations at
the right time and by means of correct
methods achieve their objectives in their
sectors by improving their service qualities
and competitive advantages. We, as Kayserigaz, work, develop, change and render
service to Kayseri by adopting advanced technological opportunities, in order to reach our
objectives in our journey based on the principle of “a more green,more blue and more
clean Kayseri”.

“Thanks to the synergy stemming from our shareholders, our
objective as a progressive, innovative and dynamic company is
to sustain our contribution to Kayseri with the understanding
of pioneering and leading mission we have adopted in our
field of activity and to attain achievements that are also
recognized by our partners.”
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MESSAGE FROM GENERAL MANAGER

becoming a leading company...

knowing our diversities.

“Analysing the new approaches and requirements of the industry
ideally, we have completed a very intensive and successful year in
spite of everything thanks to our knowledge and innovation ability.”

şekilde, bütün birimlerimizin uyum içinde sinerjilerini paylaşıp,
güçlerini birleştirmesi sonucunda, erişeceğimiz hedefleri kolaylaştırıp, yakınlaştırmalarıyla sürdürülüyor. Bu yaklaşımlarla hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren yönetim ekibimize ve çalışanlarımıza Kayserigaz’ı bu noktaya taşıyan çalışmaları için teşekkür
ediyorum.
Bu minval üzere çalışılan bir ortamda gerçekleştirilen organizasyonel değişiklikler ise yapılan koşunun bir maraton değil, bayrak yarışı olduğu bilinciyle gerçekleşiyor. Kayserigaz Ailesinin
fertleri en hızlı koştukları noktada, bayrağı kendileri kadar hızlı
koşan bir başkasına devretmeyi biliyor ve geriye bayrağı alınan
noktadan daha ileriye taşımak için çalışmak kalıyor.
Günümüzdeki global rekabet ortamı sanayi ve hizmet sektörlerinde devamlı bir
dinamizm gerektiriyor. Bu nedenle, faaliyetlerimizi verimliliğe ve kârlılığa yönelik
sürdürmenin yanısıra teknoloji kullanımı,
bilgi yönetimi, inovasyon, risk değerlendirme gibi konuların, başarılı odaklı
şirketimiz açısından büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Hissedarlarımızdan
aldığımız sinerji ile, değişim ve gelişime
açık, yenilikçi ve dinamik bir şirket olarak
hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz sektörde üstlendiğimiz öncü ve lider misyonun
bilinci ile Kayseri’ye katkımızı sürdürmek
ve ortaklarımız nezdinde de, takdir edilen başarılara ulaşmaktır.

“Hissedarlarımızdan
aldığımız sinerji ile, değişim
ve gelişime açık, yenilikçi
ve dinamik bir şirket
olarak hedefimiz, faaliyet
gösterdiğimiz sektörde
üstlendiğimiz öncü ve lider
misyonun bilinci ile Kayseri’ye
katkımızı sürdürmek ve
ortaklarımız nezdinde de,
takdir edilen başarılara
ulaşmaktır.”

By focusing on our vision of “being the model company of energy sector”, we take advantage of the strength stemming from our concentration and as a corporation with clearly established objectives, we
strengthen our competence to perceive the roads leading to success.
These works are perfectly maintained as all units in Kayserigaz share
their synergy in harmony, ally with each other and make the targeted
objectives easier to meet thanks to the enthusiasm of Kayserigaz family for work and success, for commitment to Kayserigaz and motivation. I would like to express my gratitude to our executive team and
employees for making our objectives come true and for their works
taking Kayserigaz to this level.
Organizational changes in an environment where activities are conducted in this manner are made based on the understanding that this is
not a marathon, but a relay race. Individuals in Kayserigaz family are
aware of handing off the flag at their highest speed to another person
who is as fast as himself and the next thing to do is to carry the flag
much further than the previous point.

15

Kayserigaz olarak sadece ülkemizde değil, uluslararası platformda da mevcut başarımızı
artırmak ve daha güçlü bir şirket haline gelmek için hedefe gidecek yolları titizlikle belirliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve gelişimimizi sürekli
kılmak, doğru stratejilerin yanı sıra planlı ve özverili bir çalışma ile mümkün oluyor. Değerlerimizi koruyarak, teknolojik yenilikleri başarıyla uygulayarak, farklı ve etkin kampanyalarla
tüm tarafların kazanmasını sağlayarak, sürekli değişim ve gelişim içinde yepyeni uygulamalar ve fikirlerle Kayseri’ye doğalgaz dağıtmaya devam ediyoruz.
Uluslararası düzeyde bir şirkete dönüştürdüğümüz Kayserigaz’ın, halkımız nezdinde de
gündelik yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği, sunduğumuz hizmetle rutin yaşantının akışında yadsınamaz bir yerimiz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.
2010 yılı sonu itibariyle toplamda 208 km çelik hat, 1.221 km PE hat, 459 km servis
hattı, 27.234 adet servis kutusu, 69 adet Bölge regülâtörü, 3 adet RMS A istasyonu
bulunan bir doğalgaz şebekesiyle Kayseri halkına doğalgaz dağıtım ve pazarlama hizmetini
sunuyoruz.
Doğalgaz dağıtım hizmetlerini güvenli, ekonomik ve ileri teknolojiler kullanarak Kayseri
Halkı’na ulaştırırken, sorunsuz hizmet anlayışımız ile tahakkuk ve faturalandırma sürecin
de de ayda133.000 sayaç okuyoruz.
Doğalgaz dağıtımı yaparken risk oranı yüksek
bir sektörde hizmet verdiğimizin farkındalığıyla, Kayseri halkına sürekli, emniyetli, güvenli
gaz arzını sağlamak için 365 gün 24 saat
çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz.
Hem hızlı hem de doğru çözümler üretebilme
gayretimiz taşıdığımız bu sorumluluğun doğal bir sonucu olarak hizmetlerimize elbette
olumlu yansıyor.

Today’s global competitive environment requires a continuous dynamism
in the industry and services sector. Therefore, we are aware of the fact
that in addition to our productivity and profitability based activities, issues
such as the use of technology, information management, innovation and
risk management are highly important for our success-oriented company.
Thanks to the synergy stemming from our shareholders, our objective as
a progressive, innovative and dynamic company is to sustain our contribution to Kayseri with the understanding of pioneering and leading mission
we have adopted in our field of activity and to attain achievements that are
also recognized by our partners.
We, as Kayserigaz, carefully identify the potential ways of achieving our
objective and continue our works in order to improve our current success
and become a stronger company not only in our country, but also in the
international arena. In additional to solid strategies; planned and devoted
efforts make it possible to attain our goals and sustain our success. We
continue to distribute natural gas in Kayseri by protecting our values,
successfully adopting technological innovations, providing win-win for all
parties through distinctive and active campaigns and applying brand-new
practices and ideas in a continuous change and development.

“Kayserigaz olarak sadece
ülkemizde değil, uluslararası
platformda da mevcut başarımızı
artırmak ve daha güçlü bir
şirket haline gelmek için hedefe
gidecek yolları titizlikle belirliyor ve
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
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We are aware of the fact that Kayserigaz, as an international company,
has become an essential part of daily lives of our citizens and our services
have an undeniable importance in the course of life, and thus we act by
recognising these facts.
As of the end of 2010, we continue to render natural gas distribution and
marketing service to the people of Kayseri through a natural gas network
which is equipped with 208 km of steel line, 1.221 km of PE line, 459
km of service line, 27.234 service boxes, 69 region regulators and 3
RMS A stations.

“We, as Kayserigaz, carefully identify the potential
ways of achieving our objective and continue our
works in order to improve our current success and
become a stronger company not only in our country,
but also in the international arena.”
Kayseri halkına sürekli gaz arzıyla kesintisiz ulaşarak, aile ekonomisini desteklediğimizi
aylık olarak web sitemizde yayınladığımız yakıt karşılaştırma tablolarımızla vurgulayarak,
abonelerimizin %98lere ulaşan memnuniyet oranlarıyla hizmet kalitemizi zirve ye taşıyarak, Kayseri’nin yaşam tarzına yön veren bir kuruluş olmaktan mutluyuz.
Kayseri’nin her caddesine, her sokağına hizmeti ulaştırmanın, Kayseri’nin imarlı alanlarının tamamında doğalgaz kullanımının mümkün kılınmasıyla verdiğimiz sözlerini tutmanın gururunu da doğalgaz kullanan her eve ekonomik katkı ve konfor olarak taşıyoruz.
Tüm konutlarda en çevreci, en verimli, en ekonomik, en konforlu yakıtın kullanılması için
kampanyalarımıza, pazarlama faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2010 yılı Şubat ayında
startını verdiğimiz ve sektörümüzde de olağanüstü ilgiyle karşılanan “İnanılmaz Fırsat”
isimli kampanyamızda doğalgaz tesisatı yaptıracak tüm vatandaşlarımız için 15 ay sıfır
faiz ve 36’aya kadar vade seçeneklerini 2010 yılında doğalgaz kullanımına geçmek isteyenlere sunuyoruz.
2009 yılında yaşanan krizlere rağmen abone sayımızdaki artış, Kayserigaz’ın reel getiri
sağlama konusundaki gücünü ve temel politikalarının doğruluğunu bir kez daha ortaya koyarken; Kayserigaz gösterdiği sağlıklı
performansla en zor piyasa koşullarında dahi In delivering the natural gas distribution services to the people of Kayseri
değer üretebileceğini ve aboneleri tarafından by utilizing safe, economical and advanced technologies, we read 33.000
takdir edilen hizmeti sağladığını göstermiştir. gas meters a month during the accrual and billing process based on our
Gelişen teknoloji, teknoloji ile değişen yaşam
süreçleri, dünyanın yeni anlayışları ve alışkanlıklarıyla oluşan bilgi toplumu öyle gösteriyor
ki; değişimin en temel aktörü, artık bilgi ve
insan. İnsana ve bilgiye yapılan yatırımlar günümüzde büyük önem arz ediyor ve 2005
yılından itibaren uygulamakta olduğumuz ve
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 yönetim sistemlerini kapsayan Entegre Yönetim
Sistemlerimize ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini de eklemenin gururunu taşıyoruz.
Kendimizi geliştirmeye ve öğrenmeye de olanak veren, “hizmet anlayışı”’nın hâkim olduğu
yapımızla Kayseri’nin bugününden çok yarınını
düşünüp stratejilerimizi belirleyerek gelece-

commitment to trouble-free service.
We are aware of the fact that there is high risk ratio in the sector where
we provide natural gas distribution service and in this regard, we continue our efforts 365 day 24 hours non-stop in order to deliver continuous, reliable and safe gas supply to the people of Kayseri.
Our effort to produce both fast and proper solutions certainly makes
positive impact on our services as a natural consequence of such responsibility we bear.
We are pleased to be a company that guides the life-style of Kayseri, as
we continuously deliver uninterrupted gas supply to the people of Kayseri, underline our support to household economy by featuring monthly oil
comparison tables on our website and take our service quality to the top
through subscriber satisfaction rates around 98%.
We are proud of providing economic contribution and comfort to every
house equipped with natural gas system, as we keep our promises by
delivering the service to every street, every corner of Kayseri and making
the use of natural gas possible all over the improved lands of Kayseri. We
continue to carry out campaigns and marketing activities in order to provide every house with the most sustainable, productive, economical and
comfortable fuel. Under our campaign named “An Incredible Opportunity”
(İnanılmaz Fırsat) that we started to introduce on February, 2010 and
attracted considerable attention in the sector, we offer zero interest for
15 months and with maturity of 36 months options to every person who
is willing to have natural gas installation made in their houses.
While the increase in the number of subscribers despite the occurrence of financial crises in 2009 has once again proved the power of and
soundness of main policies adopted by Kayserigaz in having real return,
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“Gelişen teknoloji, teknoloji ile değişen yaşam
süreçleri, dünyanın yeni anlayışları ve alışkanlıklarıyla
oluşan bilgi toplumu öyle gösteriyor ki; değişimin en
temel aktörü, artık bilgi ve insan.”

ğimizi kuruyoruz. Kayseri’den aldığımızı Kayseri’ye verme düşüncesiyle
sosyal sorumluluklarımızı çok farklı alanlarda özellikle çevresel duyarlılığımızı ön plana çıkaracak etkinliklerle gerçekleştiriyoruz.
Kayserigaz yüklenmiş olduğu sorumluluğun farkında olarak, Kayseri’ye
sürekli, emniyetli, gaz arzını sunma yolunda durmaksızın çalışan; genç
ve eğitimli kadromuzla, geleceğe dönük vizyonumuzla, her alanda mükemmeli hedefleyen çalışmalarımızla, teknoloji ve hizmet kalitesindeki üstünlüğümüzle
Türkiye’nin yurtdışına yansıyan resmini ortakla- Kayserigaz, through its healthy performance, also demonstrated its carımız nezdinde büyük bir başarıyla oluşturarak pacity to generate value even in the hardest market conditions and to
provide service appreciated by its subscribers.
hizmetlerimize devam ediyoruz.
Bu vesileyle Kayseri halkına doğalgaz kullanarak, memnuniyetlerini her ortamda, her vesileyle dillendirerek gösterdikleri teveccüh için
teşekkürlerimi sunuyor, “Yeşil ile barışık, mavi
ile dost, Temiz bir Kayseri için” tüm kadromuzla Kayseri’ye hizmet etmekten onur duyduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Saygılarımla

The information society which is established in consequence of advancing technology, changing courses of life through technology and
new understandings and practices in the world suggests that the main
players in the change are now information and humanity. Investments
made in humanity and information have become more of an issue today
and accordingly, we are proud of adding ISO 27001 Information Security
Management System to our Integrated Management Systems that we
have started to adopt since 2005 and include ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 management systems.
Through our structure which is dominated by the service mentality of
being open to self-development and self-learning, we establish our future by taking the future of Kayseri into consideration rather than its
present and developing our strategies from this perspective. It is our
understanding to hand what we take from Kayseri back to Kayseri and
accordingly, we carry out our social responsibilities by means of several
activities in many areas, especially to give our environmental awareness
prominence.

“Gelişen teknoloji, teknoloji
ile değişen yaşam süreçleri,
dünyanın yeni anlayışları ve
alışkanlıklarıyla oluşan bilgi
toplumu öyle gösteriyor ki;
değişimin en temel aktörü,
artık bilgi ve insan.”

Kayserigaz is aware of its responsibility and through our young and trained staff working non-stop to supply continuous and safe gas supply
to Kayseri, our future-oriented vision, our activities with the objective
of perfection in every area and our superiority in technology and service quality, we continue to render services by successfully establishing
Turkey’s image at overseas in the presence of our partners.
I would like to take this opportunity to thank the people of Kayseri as they
start to use natural gas and also their kindness in expressing appreciations at every chance and to highlight once again that we are honoured to
render service to Kayseri for “a more green,more blue and more clean
Kayseri”.
Sincerely,

Hasan Yasir BORA
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Genel Müdür
General Manager
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Hasan Yasir BORA
Atilla KARAGÖZ
Ceyhun BAHTİYAR
Bülent COŞKUN
Kahraman DİNÇER
Ercüment TÜRKER
Murat AKDAĞ
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Genel Müdür General Manager
Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Maneger
Pazarlama & Müşteri Hizmetleri Müdürü Marketing & Customer Service Manager
İşletme & Bakım Müdürü Operatıons & Maintenance Manager
Bilgi Teknolojileri Müdürü Information Technologies Manager
Mali İşler Müdürü Financial Affairs Manager
Proje Müdürü Project Manager
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YÖNETİM TAKIMI
MANAGEMENT TEAM

HASAN YASİR BORA

ATİLLA KARAGÖZ

KAHRAMAN DİNÇER

Genel Müdür
General Manager

Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Maneger

Bilgi Teknolojileri Müdürü
Informatıon Technologıes
Manager

1974 İstanbul doğumlu. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu ve İGDAŞ İstanbul
Gaz Dağıtım A.Ş.’de çalışma hayatına
başladı.1998’de Avrupa Kaynak Mühendisliği,2000 yılında Sakarya Üniversitesi Makine
Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.İGDAŞ’ta yatırımlar ve araştırma geliştirme bölümlerinde yöneticilik yaptı. 2004 Arsan Grup Doğalgaz Bölümü’nde Müşteriler
ve Projeler Koordinatörü olarak görev aldı.
Nisan 2007’de Kayserigaz Genel Müdür
Yardımcısı olarak göreve başladı. 2010 yılından bu yana Kayserigaz Genel Müdür’ü
olarak görevine devam etmektedir.

1976 Sivas doğumlu. 1998 yılında Ankara
Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden
mezun oldu. Çalışma hayatına uluslararası
denetim firmalarından olan KPMG’de bağımsız denetçi olarak başladı. 2002 yılında
ilaç ve kozmetik alanlarında faaliyet gösteren
Bilfar Holding’de “İç Denetim Sorumlusu”
olarak görev aldı. 2004 yılında Carrefour
Türkiye’de, “Ülke İç Denetim Müdürlüğü”;
2007 yılında ise Türk Telekom’da “İç Denetim Başkan Yardımcısı” olarak görevlerine
devam etti. Temmuz 2010’dan itibaren ise
Kayserigaz’da şirket “Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapmaktadır.

1975 Kayseri doğumlu.
2000 yılında Erciyes Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Bölümü’nden
mezun oldu. İnternet ve Bilişim sektöründe çeşitli yöneticilik tecrübelerinin ardından
elektronik kart imalat sektöründe 2 sene yöneticilik
yaptı. 2003 yılı sonunda Bilişim Sektörüne geri dönerek
Kayserigaz’da Bilgi Teknolojileri Strateji ve Operasyonlar
Sorumlusu olarak çalışmaya
başladı. Mayıs 2010 itibariyle Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Müdür’ü oldu.

Born in 1974 in Istanbul. Graduated from
Mechanical Engineering Department of Yildiz Technical University in 1996 and started
his professional career in IGDAS Istanbul Gas
Distribution Co. Completed his post- graduate education in European Welding Engineering
in 1998 and Mechanical Engineering Department of Sakarya University in 2000. He worked in managerial positions in investments and
R&D department of IGDAS. He worked as Customers and Projects coordinator in Natural
Gas segment of Arsan Group in 2004. He was
appointed as Deputy General Manager of Kayserigaz on April 2007. Since 2010, serves as
the General Manager of Kayserigaz.

Born in Sivas in 1976. Graduated from Ankara
Bilkent University, Faculty of Business Administration in 1998. He started his professional
career as an independent auditor at KPMG
which is an international audit-ing company. He
held office as “Internal Audit Officer” at Bilfar
Holding, which is active in the fields of medicine and cosmetics, in 2002. He went on his
career as “Domestic Audit Manager” at Carrefour Turkey in 2004, and “Vice President of
Domestic Audit” at Turk Telekom in 2007. He
has been holding office as “Vice General Manager” of Kayserigaz since July 2010.

Born in 1975 in Kayseri. Graduated from Electric-Electronic
Engineering Department of Erciyes University in 2000. After
various management experiences in Internet and IT sector, he worked as an executive
in elec-tronic card production
for 2 years. Returning back
to the IT Sector at the end of
2003, he has started to work
as Information Technologies
Strategy and Operations Officer in Kayserigaz. He has become Kayserigaz Information
Technologies Manager as of
May 2010.
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BÜLENT COŞKUN

ERCÜMENT TÜRKER

MURAT AKDAĞ

CEYHUN BAHTİYAR

Mali İşler Müdürü
Fınancıal Affairs Manager

Proje Müdürü
Project Manager

Pazarlama & Müşteri
Hizmetleri Müdürü
Marketıng & Customer
Service Manager

1977
Bursa
doğumlu.
1999 yılında Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu.
1999-2004 yılları arasında
Durak Tekstil International’da
Mekanik Bakım Ünite Şefliği
ve Yrd. İşletmeler Şefliği,
2004-2005 yılları arasında
Foga Tekstil’de Makine Enerji Müdürlüğü, 2005-2007
yılları arasında Bursagaz’
da İşletme Şefliği görevinde bulundu. Nisan 2007’de
Kayserigaz’a İşletme & Bakım Müdürü oldu.

1974 Bursa, Karacabey doğumlu.1994 yılında Uludağ
Üniversitesi Elektrik Teknolojileri Bölümü ve 1998 yılında A.Menderes Üniversitesi İşletme Bölümü’nden
mezun oldu. 2000 yılında
Zorlu Holding’e ait Korteks
A.Ş. İplik Fabrikası’nda çalışmaya başladı. 2002 yılında
Mali Müşavirlik belgesi almaya hak kazandı. 2005 yılına kadar tekstil sektöründe
çalışan Türker akabinde üç
yıl eğitim sektöründe çalıştı.
2008 yılı şubat ayında Kayserigaz bünyesinde Mali İşler
Müdür’ü olarak görev aldı.

1972 Adıyaman doğumlu.
Uludağ Üniversitesi Teknik
bilimler MYO Doğalgaz ve
Isıtma bölümü bitirerek aynı
Üniversitenin
Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Makine
Mühendisliği
Bölümü’nden
2004 yılında mezun oldu.
1995 yılında Bursa’da doğalgaz sektöründe iş hayatına
başladı. 2005-2007 yılları
arasında Bursagaz’da çalıştı.
2007 yılında Kayserigaz iç
tesisat sorumluluğuna başladı akabinde Pazarlama ve
Müşteri Hizmetler Müdür
Yardımcılığı görevinde bulundu. Haziran 2010 itibariyle
Kayserigaz Proje Müdür’ü
oldu.

1973
Ankara
doğumlu.
1998 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nden
mezun oldu ve 1999 yılında
Aviva Hayat Emeklilik A.Ş.’de
çalışma hayatına Finansal
Danışman olarak başladı.
2001 yılında atandığı özel
müşteriler bölümünün Satış
Yöneticiliği görevinde bir yıl
çalıştıktan sonra, 2002 yılında da Aviva Hayat ve Emeklilik Kayseri Şube Yöneticiliği
görevine atandı ve görevini
sürdürdü. Nisan 2007’de
Kayserigaz Pazarlama ve
Müşteri Hizmetleri Müdür’ü
olarak görevlendirildi.

Born in 1977 in Bursa. Graduated from Mechanical Engineer Department of Sakarya
University in 1999. He worked
as Chief of Mechanical Maintenance Unit and Deputy Chief
of Operations in Durak International between 1999- 2004;
Mechanical Energy Manager
in Foga Tekstil between 20042005 and Chief of Operations
in Bursagaz, an affiliated company of Çalık Holding between
2005- 2007. He was appointed as Operations and Maintenance Manager in Kayserigaz
after its acquisition by Çalık
Holding on April 2007.

Born in 1974 in Karacabey
sub-province of Bursa province. Graduated from Electrical
Technologies Department of
Uludag University in 1994 and
Business Administration Department of A. Menderes University in 1998. He started his
professional career in thread
factory of Kortek A.S, an affiliated company of Zorlu Holding
in 2000. He was entitled with
Financial Advisor certification
in 2002. He worked in different positions in domestic and
international textile industry
until 2005 and he worked in
education field for 3 years. He
was appointed as Financial Affairs Manager of Kayserigaz
on February 2008.

Born in 1972 in Adiyaman.
Completed his study at Natural Gas and Heating Department of Technical Sci-ences
Vocational Higher School of
Uludağ University and graduated from the Mechanical Engineering De-partment of the
Engineering and Architecture
Faculty of the same University
in 2004. Started his business
life in the natural gas sector
in Bursa at Gülengaz A.Ş. in
1995. He started to work as
Industry Marketing Specialist
in 2005. He has become Kayserigaz Inner Network Officer
in April 2007, Marketing and
Client Services Vice Manager
in August 2009, and Kayserigaz Project Manager as of
June 2010.

Born in 1973 in Ankara. Graduated from Economy Department of Uludag University in
1998 and started his professional career as Financial Adviser in Aviva Hayat Emeklilik
A.S, one of the biggest insurance companies in the world.
Upon working in Sales Manager position in special customers department for 1 year
after his employment in 2001,
he was appointed as Kayseri
Branch Manager of Aviva
Hayat ve Emeklilik A.S in 2002
and continued his office for 5
years. He was appointed as
Marketing & Sales Manager in
Kayserigaz on April 2007.

İşletme & Bakım Müdürü
Operatıons & Maintenance
Manager
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ORGANİZASYON YAPIMIZ
ORGANISATION CHART

GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER

HUMAN RESOURCES

LEGAL AFFAIRS

STRATEGIC PLANNING & RISK MANAGEMENT

MANAGEMENT SYSTEMS

CORPARATE COMMUNICATION

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TECHNICAL DIRECTOR

FINANCIAL & ADMINISTRATIVE AFFAIRS DIRECTOR

OPERATION &
MAINTENANCE

ACCOUNTING & ADMINISTRATIVE AFFAIRS

VICE OF OPERATION MAINTENANCE

VICE OF ACCOUNTING & ADMINISTRATIVE

MATERIAL CONT. & WAREHOUSE LOGIST.
FINANCE
OPERATION & MAINTENANCE

BÜTÇE & RAPORLAMA

SATIN ALMA

BUDGET & REPORTING

PURCHASING
PROJECT DEVELOPMENT

COLLECTING

PROJE TASARIM

MUHASEBE

PROJECT DESING
ACCOUNTING

PROJE UYGULAMA
PROJECT APPLICATION

MARKETING & CUSTOMER SERVICE

ADMINISTRATIVE

TAHAKKUK

MAP & GIS
ACCRUAL
INTERNAL INSTALLATION

PAZARLAMA VE

SAP FINANCIAL MODULES

MARKETING & CUSTOMER
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE

PAZARLAMA
MARKETING

BUSINESS DEVELOPMENT

INFORMATION TECHNOLOGY
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KAYSERİGAZ YÖNETİM POLİTİKASI
KAYSERİGAZ MANAGEMENT POLICY
VİZYONUMUZ
Enerji sektörünün model şirketi olmak
MİSYONUMUZ
Enerji Sektöründe;
Ekip ruhunu oluşturmuş, Kayserigazlı 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 DEĞERLERİMİZ
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
YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARIMIZ
KALİTE POLİTİKAMIZ ISO 9001
Kullanıma ve şartlara uygun yönetim sistemimiz ve
müşteri odaklıhizmet anlayışımızla, toplum hayatına
somut katkılar sağlamayı,
Sektörümüzle ilgili konularda kamuoyunun farkındalığını artırarak etkin ve söz sahibi bir çekim merkezi
haline gelmeyi,
Sürekli iyileştirmelerimizle sorunlar oluşmadan önlem
almayı,
Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasal mevzuatlara uymayı
ve şeffaf olmayı,
Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve toplumumuza
yansıyacak mükemmel sonuçlara ulaşmak için etkin
bir iletişim kurmayı,
Teknolojik gelişmeleri takip edip kullanmayı,
Çevre dostu süreçler geliştirerek daha az atık üretmeyi, doğal kaynakları optimum şekilde kullanmayı,
Tüm faaliyetlerimizde risk analizleri yaparak, riskleri
en alt düzeye indirmeyi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlik ve güvenliğine saygili olmayi,

Our vısıon
To be a model company in energy sector
Our mıssıon
To provide services in energy sector
•
With our workforce that created the team spirit
and enjoys the privilege of being a member of
kayserigaz,
•
Respecting human being, environment and law,
•
Leading the way through using cutting- edge
technology
•
Following a distinctive and solution-oriented approach
•
Improving ourselves continuously
•
Prioritizing customer satisfaction

Core values
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management systems policy
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Determination for success and being result- oriented
Self-confident leader workforce
Honesty and transparency
Effective communication
Undertaking responsibility
Respect for human being, environment and law,
Using cutting-edge technologies
Social responsibility
Customer satisfaction

The company is dedicated itself
To make concrete contributions to the society
with its operational and effective management
system and customer oriented service approach
To become an effective and arbiter centre of attraction improving the awareness of the public
about sector related issues,
To act proactive through continuous improvements and developments,
To comply with statutory regulations and to be
transparent in all operations
To establish an effective communication environment in order to succeed perfect results that will
be reflected to our workforce, customers and
society,
To follow and use technological developments,
To produce less waste through developing environment friendly processes and use the natural
resource in optimum manner,
To minimize the risks through continuous risks
analyses and to respect health and safety of our
personnel, customers and the society,

BAŞARIDA ÖNEMLİ FAKTÖR YÖNETİM SİSTEMLERİ
IMPORTANT FACTOR FOR SUCCESS MANAGEMENT SYSTMES

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ ISO 27001
Varlık envanterimizdeki tüm bilgilerin; gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini sağlamayı,
Risk yönetimi sistemi ile iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
Yasalara ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlamayı,
Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile ileri teknolojiyi kullanarak, bilgi teknolojileri alanında değişimi yönlendirmeyi,
Personelimizin bilgi güvenliği yönetim sistemine etkin katılımını sağlamayı,
ÇEVRE POLİTİKAMIZ ISO14001
Faaliyetlerimizde
Çevre boyutumuzla ilgili 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,
Sürekli iyileştirmeyi ve her aboneyle hava kirliliğini önlemeye katkı sağlamayı
Halkın erişimine açık bir politika izlemeyi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
OHSAS 18001
Kuruluşumuzun;
Dokümante edilerek, uygulanmakta ve
sürdürülmekte olan sistemimizle,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal
mevzuata uymayı
Çalışanlarımızın sağlığını korumayı, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmayı ve
sürdürmeyi
Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, ilgili taraflar için ulaşılabilir
durumda olmayı,
Acil eylem senaryolarını oluşturmayı, paylaşmayı,
Sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ayırmayı,
Taahhüt ederiz.

Adopting a system approach in compliance with international standards,
kayserigaz makes difference with its successful services.
The company emphasizes the importance attached to the customer and
service quality with iso 9001 quality management system, emphasizes
its consciousness towards environment and to its employees by implementing iso 14001 environmental management system and ohsas (ts)
18001 occupational health and safety systems. The company adopts a
holistic approach by collecting the management disciplines under single
roof via integrated management system.

ISO 9001

The company applies iso 9001: 2008 quality management system since
2004 in order to minimize the errors and improve the quality, to develop
devotion and motivation of the employees, to create problem solving
capacity, to strengthen the communication and to develop harmonious
manager- employee relations. With iso 9001 quality management system, we intend to achieve customer satisfaction through determining
standards of the services rendered, improving and developing respective
standards of the services.

ISO 14001

The objective of iso 14001 environment management system established in company is to determine environmental impacts of the services
and other activities and to prevent environmentally hazardous results
that may be important.

OHSAS 18001

The objective of ohsas 18001 system established in the company is to
ensure sustainability of health and safety standards through full compliance with statutory regulations on work safety and health and analysing
continuous improvement opportunities provided by this system.
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HİSSEDARLARIMIZ
OUR SHAREHOLDERS

EWE, çok yönlü hizmet sağlayıcı bir şirket olarak üç alanda faaliyet göstermektedir: Enerji, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri. EWE müşterileri için eşsiz tarzda bütünleşmiş bir hizmet
arzı geliştirmiştir. Şirketler grubu, 2010 yılında tüm holding
bünyesindeki yaklaşık 8.500 çalışanı ile önemli bir işveren konumundadır.
EWE günümüzde Almanya’da enerji sektöründeki büyük şirketler
arasındadır. 1,4 milyona yakın elektrik abonesi ve 1,5 milyon
doğal gaz abonesi güvenilir ve ucuz enerji için EWE’yi seçiyor.
EWE Holding bünyesindeki şirketler doğal gaz ve elektrik alanlarında değer zincirinin tamamında faaldir. Doğalgaz taşıma ve deEWE ENERJİ
polama gibi, şirket şebekelerinin verimli işletilmesi de uzmanlık
alanları arasındadır. Bremen’de merkezi bulunan grubun iştiraki
swb 1.000 megavat üzerinde
toplam kurulu güçle geleneksel As a multi service provider offering a variety of services, EWE is involved in three main
enerji üretimine yönelik elektrik business areas: energy, telecommunications and information technology. EWE has
santralleri işletmektedir. Ama thus developed a unique integrated range of services for its customers. With around
EWE çok erken bir aşamada ye- 8.500 members of staff in 2010 at the Group as a whole, EWE is a significant emnilenebilir enerji kaynaklarından ployer.
elektrik ve ısı üretimine yatırım
Today, EWE is one of the largest companies in the German energy industry. Approxiyapmıştır ve bu alanda sektörün
mately 1,4 million electricity customers and 1,5 million natural gas customers rely
tamamında kabul gören bilgi bi- on EWE to provide them with safe and cost-effective energy. The companies within
rikimine sahiptir. Enerji, teleko- the EWE Group are active along the entire value chain for natural gas and electricity
münikasyon ve bilişim teknolojisi products and services. Competencies include not only the transport and storage of
hizmetlerinin birleştirilmesi eşsiz natural gas but also the efficient operation of EWE’s own networks. The subsidiary swb
bir sinerji potansiyeli sunmak- operates conventional power plants for the generation of electricity with a total capacta ve geleceğe yönelik modern ity of over 1.000 megawatts. However, EWE also made an early move towards the
enerji sistemlerinin kalbini oluş- production of electricity and heat from renewable energy sources and has expertise in
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turmaktadır. Günümüzde EWE, Ems ve Elbe nehirleri arasında kalan Kuzey Almanya bölgesinin önde gelen enerji hizmet sağlayıcıları arasındadır.
EWE hizmetlerini giderek artan bir oranda bölgesi dışında ve uluslararası
düzeyde, Türkiye ve Polonya’da da pazarlamaktadır.
EWE birçok şirket birleşiminden oluşmuştur. 1929 yılında Leer Belediyesi
Preußische Elektrizität Aktiengesellschaft (Prusya Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi) ile birlikte Weser-Ems Stromversorgungs AG (Weser-Ems Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi)’ni kurdu. Çok sayıda yerel elektrik birliğinin de katılımıyla 1943 yılında Oldenburg merkezli Energieversorgung Weser-Ems
AG (EWE AG – Weser-Ems Enerji Dağıtım Anonim Şirketi) ortaya çıktı.
EWE 1959 yılında doğal gaz sektörüne girdi. Oldenburg Almanya’da doğal
gaz şebekesi kurulan ilk Büyükşehir oldu. EWE 1970’li yıllardan itibaren
kendi yeraltı doğal gaz depolarını işletiyor. EWE’nin pazar bölgeleri ve faaliyet alanları kesintisiz olarak büyüdü. EWE
1990’dan beri iştirakleri aracılığıyla Doğu
this area that is recognised throughout the industry. The linking of energy,
Alman eyaletlerinden Brandenburg eyaletintelecommunications and IT services provides unique synergy potential and
de ve 2009’dan beri Almanya’nın en küçük is a key element in the development of modern, forward-looking energy
eyaleti Bremen’de faaliyet göstermektedir. systems. EWE is today among the leading energy service providers in its
Telekomünikasyon sektörüne 1996 yılında core region in northern Germany between the Ems and Elbe rivers. In adgirildi. EWE 2001 yılında bilgi teknolojileri dition, EWE is also increasingly marketing its services in other regions and
şirketi olan ve bugün Almanya’da bu sek- countries, such as Turkey and Poland.
tördeki en büyük şirketler arasında bulunan
EWE was created through several mergers. In 1929, the German city of
BTC’yi kurdu.
EWE 2007 yılının başında Türkiye’de EWE
ENERJİ A.Ş.yi kurdu. Şirketin merkezi
İstanbul’da bulunuyor. EWE bu şirket aracılığıyla gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz ile gaz ticareti şirketi EWE Doğalgaz
hisselerini elinde bulundurmaktadır.
EWE için Türkiye pazarına girmek stratejik
bakımdan önemli bir adımdı. Türkiye ekonomisi büyük bir hızla gelişiyor. Buna paralel
olarak ülkedeki enerji ihtiyacı da büyüyor.
EWE beklenen bu büyümeden pay almak
istiyor. EWE’nin Türkiye’deki faaliyetleri bir
yandan da Oldenburg merkezli enerji holdinginin faaliyet alanını genişletmesine katkı
sağlıyor. Türkiye çok önemli bir transit enerji
ülkesi ve gelecekte Avrupa’nın enerji tedariki
konusunda belirleyici rol oynayacak.

Leer and the Preußische Elektrizitäts Aktiengesellschaft together founded
the Weser-Ems-Stromversorgung AG. The subsequent joining of various
local electricity associations then gave rise in 1943 to the company Energieversorgung Weser-Ems AG (EWE AG), headquartered in Oldenburg,
Germany. In 1959, EWE entered the market for natural gas supply. Oldenburg was the first major city in Germany to be supplied with natural gas.
EWE has been operating its own underground natural gas storage facilities
since the late 1970s. EWE’s market areas and business areas have grown
continually over the years. Via its subsidiaries EWE has also been active in
the federal state of Brandenburg, in eastern Germany, since 1990, and
in Bremen, Germany’s smallest state, since 2009. Entry into the telecommunications market followed in 1996, and in 2001 EWE founded the IT
company BTC, which today is one of the largest IT companies in Germany.
In Turkey, EWE founded the company EWE ENERJI A.Ş., headquartered in
Istanbul, at the beginning of 2007. Via this company EWE holds shares in
the natural gas supply companies Bursagaz and Kayserigaz as well as in
the gas trading company EWE Doğalgaz.
Entry into the Turkish market was strategically a highly significant step for
EWE. The Turkish economy is developing at a fast pace and with it, the
demand for energy too. EWE aims to take part in this expected growth.
However, EWE’s commitment in Turkey also serves to broaden the range
of operations supplied by the Oldenburg-based utility company. Turkey is
considered as an important energy transit country and will play a decisive
role in Europe’s energy supply in the future.
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Merkezinde Türkiye’nin olduğu geniş bir coğrafyada, farklı sektörlerde
önemli projelere imza atan Çalık Holding, kurumsal planlarını, stratejilerini ve hedeflerini sürdürülebilirlik temelinde şekillendirmektedir.
1981 yılında Ahmet Çalık tarafından temelleri atılan genel merkezi
İstanbul’da bulunan Çalık Holding, enerji, telekom, tekstil, inşaat, finans, medya ve madencilik sektörlerinde 14 ülkedeki iş girişimleri
ile çok uluslu şirketlerden bireylere kadar çeşitlilik gösteren geniş bir
müşteri kitlesine değer katan davranış ve ilkelerle, saygın ve örnek
bir kuruluş olarak mal ve hizmetlerini sunmaktadır. Çalık Holding iş
girişimleri ile 20 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.
Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlara uzanan coğrafyada faaliyetlerini sürdüren Grubun yıllık cirosu 2 milyar Amerikan Dolarını aşarken
konsolide aktif büyüklüğünü 5.5 milyar Amerikan Dolarının üzerine çıkartan Grup, hali hazırda 20 milyar
dolarlık proje portfolyosu üzerinde çalışmaktadır.
Grup, Türkiye ve yurt dışında birçok ihalelerde aktif
rol alarak; 2007 yılında Arnavutluk’un sabit telekom 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 yapan
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi YEDAŞ’ı bünyesine
dahil etmiştir.

Implementing important projects in different sectors in a wide
region, Turkey in the centre; Çalık Holding shapes its corporate
plans, strategies and objectives on the basis of sustainability.
Çalık Holding’s foundation was laid by Mr. Ahmet Çalık in 1981
and its registered office is in Istanbul. By means of the business
enterprises in 14 countries within the sectors of energy, telecom,
textile, construction, finance, media and mining, Çalık Holding maintains its products and services as an esteemed and exemplary
corporation thanks to its acts and principles generating value for
a wide customer base ranging from multinational corporations to
individuals. Çalık Holding employs more than 20,000 people at its
business enterprises.
Operating in a region extending from Central Asia to North Africa
and from the Middle East to the Balkans, Çalık Group has more
than 2 billion US Dollars annual turnover. The Group’s consolidated asset size exceeds 5.5 billion US Dollars and is currently
working on 20 billion US Dollars worth project portfolio.
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As a result of its active involvement in the domestic and foreign tenders,
Çalık Group has incorporated; Albtelecom, the land line operator and internet service provider of Albania, in 2007, the Turkuvaz Media Group,
one of two largest media enterprises of Turkey, in 2008, and Yeşilırmak
Electricity Distribution Inc. (YEDAŞ), which is responsible for electric distribution in 5 major cities of Turkey, in 2010.

Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri olmasının yanı sıra Grup, Orta Asya ve Balkanlar’daki öncü Türk yatırımcılarından biri olmuştur.
Çalık Holding, dünyanın önde gelen şirketlerinden EWE, Rosneft, Initec Energia, Eni, Mitsubishi, EBRD, General Electric, Alacer Gold,
Qatar Holding ve Türk Telekom gibi pek çok
global ve güçlü şirket ile uluslararası işbirliği
içindedir.
Çalık Holding, Samsun-Adana/Ceyhan Ham
Petrol Boru Hattı Projesi ve Doğu Akdeniz’in
kalbinde yer alacak ilk yeşil alan rafinerisi olan
Adana (Ceyhan) Petrol Rafineri Projesi olmak
üzere Türkiye’nin dünya çapındaki dönüm noktaları sayılacak iki enerji projesini üstlenmiş
bulunmaktadır.

The Group has become one of the leading Turkish investors in Central
Asia and the Balkans as well as being one of the largest employers in
Turkey.
Çalık Holding has established international collaborations with many global and prestigious companies such as EWE, Rosneft, Initec Energia,
Eni, Mitsubishi, EBRD, General Electric, Alacer Gold, Qatar Holding and
Türk Telekom.
Çalık Holding has undertaken two energy projects which are regarded
as global scaled milestones of Turkey; Samsun- Adana/Ceyhan Crude
Oil Pipeline Project and Adana (Ceyhan) Oil Refinery Project, the first
green-area refinery project to be established in the heart of East Mediterranean.
Çalık Holding, known for its reputation and reliability in the sectors it operates with its powerful financial structure, shapes its corporate plans,
strategies and objectives on the basis of sustainability. In the light of its
important project initiated on the basis of proven growth strategies and
its investments generating added-value in countries it operates, Çalık
Holding performs its activities by boasting an innovative and corporate
structure that renders it a trail blazer. The Holding makes the best of
combining the entrepreneurial and productive qualities of its rich corporate culture to remain among the leading and prevailing actors in its
primary fields of activity.

Faaliyet gösterdiği sektörlerde itibarı, güvenilirliği ile tanınan ve güçlü bir finansal yapıya sahip
olan Çalık Holding, kurumsal planlarını, stratejilerini ve hedeflerini sürdürülebilirlik temelinde
biçimlendirmektedir. Çalık Holding, doğruluğu
kanıtlanmış büyüme stratejileri ışığında başlattığı önemli projelerle ve mevcudiyeti olduğu
ülkelere katma değer üretecek yatırımlarıyla
ilklere imza atmasını sağlayan yenilikçi ve kurumsal bir yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir. Holding, zengin kurum kültürünün girişimci ve üretici niteliklerini en iyi biçimde harmanlayarak, odaklandığı iş sahalarının lider ve güçlü oyuncuları arasında yer almaya
devam etmektedir.
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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 dönüşmüştür.
Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gelişme hızında büyük bir sıçrama yapan Kayseri, modern
şehirciliğin tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi başaran ender şehirlerden biri
konumundadır. Bu bağlamda ülkemizdeki pek
çok şehir için büyük bir sorun olan gecekondulaşma sorunu, oluşturulan gecekondu önleme
bölgeleriyle düzensiz yapılaşma ıslah edilmiş,
çirkin yapılaşmanın önüne geçilerek Kayseri’ye
modern bir kent görünümü kazandırılmıştır.
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
m²lik yeşil alanı, parklar, dinlenme ve mesire
alanları, sosyal ve sportif tesisleri ile Kayseri,
içinde yaşayan bireyler için ferah yaşama alanları sunmuştur.
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Being one of the oldest settlement areas in its geography, Kayseri used
its historical knowledge and accumulation in the most efficient way and
today it has become one of the locomotive cities in our country.
Making an important leap in development pace especially since 1990s,
Kayseri is one of the rare cities that fulfil all requirements of modern
urbanization. In this regard, pilot housing areas were planned and implemented in order to improve irregular housing and slums in the city
which is a challenging problem for many cities in our country and Kayseri
gained a modern city look upon preventing irregular construction and
housing.
Kayseri Metropolitan Municipality has gained a legitimate fame in and
outside of country with “Kayseri Model Municipality” approach that it has
developed and the Metropolitan municipality has been taken as a model
thanks to its management style and urbanization approach. Kayseri offers spacious living areas for its dwellers with 11 m2 green area per
capita, parks, resting and recreation areas, social and sportive facilities.
Metropolitan Municipality continues to be one of the rare or the only municipality that makes investments without being dependant on the central government due to the huge investments built using its own financing resources. Kadir Has City Stadium, Ataturk Sports Complex, Kayseri
Light Rail System, Exhibition and Culture Area, Kadir Has Congress Centre, Kayseri City Bus Terminal, City Forest, Waste Water Treatment
Plant are only several examples for gigantic projects realized by Kayseri

Büyükşehir Belediyesi, kendi finans kaynakları ile inşa ettiği dev yatırımlarla merkezi idareye bağlı kalmadan yatırım yapan belediye unvanını elinde tutmaktadır. Ülkemizin
modern tesislerinden olan Kadir Has Şehir Stadyumu ve
Atatürk Spor Kompleksi, Kayseri Hafif Raylı Sistemi, Fuar
Kültür Alanı, Kadir Has Kongre Merkezi, Kayseri Şehir Terminali, Kent Ormanı, Atıksu Arıtma Tesisi gibi yatırımlar,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği dev projelerden yalnızca bir kaçıdır.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nin, ülkemizde düzenlenecek gelmiş geçmiş en büyük
spor organizasyonlarından birisi olan 2010
Dünya Basketbol Şampiyonası’nın bir ayağına ev sahipliği yapacak olması, Kayseri’nin
sportif tesisleşme noktasında geldiği seviyeyi
göstermektedir. Ayrıca 2016 Avrupa Futbol
Şampiyonası’na aday olan ülkemizin şu anda
en hazır stad olarak Kadir Has Şehir Stadı’nı
göstermesi ve bu stadı koz olarak kullanması,
Kayseri’nin haklı gururu olmuştur.
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları yalnızca
alt ve üst yapı sorunlarının çözümüyle sınırlı
kalmamıştır. Sahip olduğu ‘Sosyal Belediyecilik’ misyonunun gereğine uygun davranan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimden,
kültür sanata varıncaya kadar hemen her
hafta gerçekleştirdiği etkinlikler ile Kayseri’ye
kültür şehri hüviyeti kazandırmıştır.

Metropolitan Municipality. The fact that Kadir Has Congress and Sports
Centre will be hosting one leg of 2010 World Basketball Championship,
which is one of the biggest sports organizations ever organized in our
country, is a clear indication for the level Kayseri has reached in terms of
sportive facilities. In addition, people of Kayseri is also proud to see that
Turkey shows Kadir Has City Stadium and uses it as a trump card for its
candidacy for hosting 2016 European Football Championship.
The actions taken by Metropolitan Municipality did not remain limited with
solving infrastructure and superstructure problems. Acting in accordance
with its inherent “Social Municipality” approach, Kayseri Metropolitan Municipality has provided a cultural city identity to Kayseri with its various
weekly organizations ranging from education to culture and arts.
Kayseri will take a step further in its position when big projects such as
Erciyes Winter Tourism Centre Project, Anatolian World of Wonders,
Gevher Hatun Seljuki Museum, Kaleici Culture and Art Centre are completed and provided to the service of Kayseri people.
Kayseri Metropolitan Municipality will continue working for realizing gigantic projects thanks to its virtuous management approach, vision holder
managers and self- devoted personnel.

Erciyes Kış Turizm Merkezi Projesi, Anadolu Harikalar Diyarı, Gevher Nesibe Hatun
Selçuklu Müzesi, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi gibi büyük
projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Kayseri, bulunduğu
konumdan bir adım daha ileriye gidecektir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkeli yönetim anlayışı, vizyon
sahibi yönetici ve özverili çalışanları ile edindiği tecrübeler
ışığında Kayseri’yi yarınlara taşıyacak dev projeleri hayata
geçirmek için çalışmalarına devam etmektedir.
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KAYSERİGAZ’DASINIZ
YOU ARE AT KAYSERİGAZ

Kayserigaz doğalgaz dağıtım ve pazarlama sektöründe genç, dinamik yapısı; profesyonel
bakış açısıyla gerçekleştirdiği projelerle sektöründe birçok ilki başaran ve üstlendiği projelerde teknolojik değişimleri izleyerek teknolojileri kullanabilen, bilgi ve birikimi ile projelerini
planladığı şekilde zamanında tamamlayan şirkettir.
20bin m2 alan üzerine kurulu yerleşkede 5.550 m2 çim ve ağaçlık alan, 60
araçlık otopark, 115 kişilik konferans
salonu, 110 kişilik yemekhane, açık ve
kapalı depo sahaları, bakım atölyeleri,
arşivler, 4.400m2 kapalı alanı kaplayan
mimari yapısıyla modern, estetik binalarda bütün müdürlükleri aynı lokasyonda bulunan Kayserigaz, Kayseri halkına
hizmet sunmaktadır.
Hızlı gelişim içerisinde, her daim müşteri memnuniyetini tüm ekibiyle ve teknolojik alt yapısıyla yansıtan şirketimiz, çalışma alanını Kayseri’ye yakışır bir binada
yürütmektedir.

Kayserigaz is a mighty and capable company in natural gas marketing industry
that is ready for international cooperation with its young and dynamic workforce and organization and that is punctual in completing the projects undertaken using engineering experience and technological opportunities.
Kayserigaz provides services to people of Kayseri in its modern and aesthetical
architectural buildings comprising all departments in its campus constructed
on 20.000 m2 area including but not limited to 5.550 m2 green and planted
area, car park with 60 cars capacity, conference hall with 115 people capacity, dining hall with 110 people capacity, open and constructed storage areas,
maintenance workshops, archives, administrative buildings on 2.540 m2 constructed area.
Reflecting continuous customer satisfaction approach with its team and technological infrastructure, our Company maintains its services in a building that
befits to the prestige of Kayseri.

Enerji sektöründe müşteri odaklı vizyonuyla müşterilerine en iyi hizmeti verecek yerleşkesi
havaalanı yolu üzerinde, Kayseri’nin en önemli etkinliklerinin gerçekleştirdiği Kadir Has
Kongre sarayının 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 karşılamaktadır. Aracınızla geldiyseniz size özel otoparkına güvenle aracınızı park edebilir, gönül rahatlıyla sizi karşılayan
merkez binasına gelip, sıra beklemeden, mevsimsel koşullara uygun (kışın sıcak, yazın
serin) binamız içerisinde doğalgaz aboneliğinizi yaptırabilmektedir. Sorunlarınızla ilgili ise
çözüm noktası biriminin deneyimli çalışanlarıyla yüz yüze görüşme imkânıyla sorularınıza
cevap ve çözüm bularak evinize dönebilirsiniz. Fatura ödeme noktaları da Kayserigaz yerleşkesi içerisinde 2 ayrı noktada hizmet vermektedir.
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Kayserigaz Müşterileri ile her daim ilgilenen onların mutluluğu için elinden geleni yapan 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
mümkün ortamlar oluşturmuştur. Fitness salonunda; koşu bandı, eliptik bisiklet, dikey bisiklet, crazy fit masaj aleti, çoklu istasyon,
profitness kürek, neobren
dumbell, mekik sehpası,
plates toner ve step tahtası bulunmakta çalışanlara sağlıklı yaşam için
imkân sunulmaktadır. Çalışanların 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, profesyonel yönetim kadrosuyla
365gün 24 saat Acil Bakım ekibiyle hizmet vermeye
devam etmektedir.

The campus of the Company designed in a manner to provide best services to its customers
following its customer oriented vision in energy sector is located in the opposite side of Kadir
Has Congress centre and exhibition area which hosts most important activities in Kayseri.
When you arrive to the campus of Kayserigaz, you will feel yourself seeing a photograph
made in a wide angle with its natural green areas and its regular order. If you drive with
your personal vehicle, you can securely park your vehicle to its private car park and you can
perform your natural gas subscription transactions without waiting on the queue in well acclimatized conditions (warm in winter and cool in summer) inside its modern headquarters
building that welcomes you in. You may talk with competent and experienced employees who
serve as solution partners for your problems and you return to your home contented and
free from your problems. Bill payment points provide services in 2 different locations inside
Kayserigaz campus.
In addition to being a company dedicated itself to the happiness and satisfaction of its customers, Kayserigaz also created resting and peaceful working environment for its employees
such as clean dining hall, delicious catering services, summertime pergola, basketball and
volleyball courts for free time in workplace. The fitness hall includes treadmill, elliptic bicycle,
vertical bicycle, crazy fit massaging device, multiple station, profitness, rower, neobren
dumbbell, pull–up stand, plates toner and step board in order to provide healthy living conditions to the employees. Contemporary library and technological conference hall created
for personal development of the employees clearly show that working in Kayserigaz is a
privilege.
Located at Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 5 Cadde No:61, Headquarters Building of Kayserigaz continue providing services with its Emergency Team on 24 hours / 365
days a year with its technological infrastructure, experienced employees and professional
management.

33

TEKERLEK
Tabiatta hiç bir örneğine rastlanmadığı halde, bize son
derece doğal gelen ve insanlık tarihinde modern tekniğin
ekseni olacak kadar önemli bir icat, tekerler…
Elimize, tekerleğin hangi tarihte icat edildiğini gösterecek
hiç bir belge geçmemiştir. Ancak bu aracın günümüze en
eski çağlardan geldiği de kesindir. Amerikalı arkeolog Speiser, Gawra’da, M.Ö. 3.000-2.500 yıllarının kalıntılarında
tekerleğe rastlanmış; İngiliz meslektaşı Woolley de Ur’da,
M.Ö. 2.950 yıllarından kalma mezardan bir tekerlek
çıkarmıştı.
Ne gibi bir ihtiyacın bu icada yol açtığı kesinlikle bilinmiyor.
General Frugier’nin ilginç ve inandırıcı varsayımına göre;
Yontma Taş Çağı’ndan başlayarak insan, avladığı hayvanı,
kaya parçaları gibi bazı şeyleri taşıma ihtiyacını duymuştur.
Bu soruna çare ararken, kesilmiş bir ağacın yuvarlandığını,
böylece taşımayı kolaylaştırdığını fark eden insanlar yüklerini
iki ağaç kütüğünün üzerine koymayı akıl ettiler. İngiliz tarihçisi Maccurdy’ye göre; tekerleğin atası, tomar denilen silindir
biçiminde durulmuş kağıt ya da deridir. Bu gelişmeyi kazılar
da doğrulamaktadır. Yapılan kazılarda Sümer ülkelerinde,
M.Ö. 3.000’den kalma kızaklar ve arabalar çıkartılmıştır.

WHEEL
Although we do not meet any example of it in the nature,
wheel is such an invention which is seen natural by us
and an important invention of human life being the axis of
modern technique...
There is no document in hand to show us when it was
invented. However it is certain that this tool comes from
the oldest ages. The American archaeologist Speiser, met
wheel in the remnants of 3000-2500 B.C. in Gawra, and
his English colleague exhumed a wheel out of a cemetery
from 2950 B.C. in Ur.
It is never known what kind of necessity led people to such
an invention. According to the interesting and compelling
prediction of General Frugier, people had the necessity of
carrying some things such as hunted animals, rocks starting from the Palaeolithic Age. While searching for a remedy
to this problem, people real-izing a cut tree rolls and made
it easy to carry, devised to put their loads on two wood
blocks. According to the English historian Maccurdy; the
ancestors of wheel are either a rolled up paper or a leather
called bundle. The excavations verify this development,
too. During the excavations, sledges and carts were found
remain-ing from 3000 B.C. in Sumerian Countries.
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We have set off a though
way on decisive steps

Kararlı bir adımla
zorlu bir yola çıktık
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2010 YILINA GENEL BAKIŞ
OVERVIEW OF 2010
2010 yılı dünyada 2009 yılında zirve yapan küresel ekonomik krizin etkilerinin yavaş yavaş azaldığı ve ekonomik
toparlanmanın başladığı bir yıl olmuştur. Buna rağmen, özellikle ABD, Euro Bölgesi ve Japonya gibi ülkelerde toparlanma oldukça yavaş ve sancılı bir şekilde yürümektedir. ABD düşük büyüme ve yüksek işsizlik gibi sorunlarla
mücadele ederken; Euro Bölgesi zayıf bölge ülkelerinin bütçe ve borçlanma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.
Özellikle Yunanistan’ın yaşadığı büyük ekonomik kriz ülkeyi iflasın eşiğine getirmiş ve AB ülkeleri açısından ciddi
bir sorun haline gelmiştir. İspanya’nın da 2010 yılı içerisinde ekonomik sıkıntılara düşmesinin ardından euro
bölgesinde geleceğe yönelik kaygılar yükselmiştir. Yaşanan bu durum, Yunanistan’ın euro bölgesinden çıkıp krizi
aşana kadar eski para birimi drahmiye geri dönmesine kadar farklı tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler ise krizin etkisinden çabuk sıyrılmış ve dünyadaki bol likidite ortamının da etkisiyle
gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyümeye başlamışlardır. Ancak, likidite bolluğu ve düşük faiz ortamı bu ülkelere dönük risk iştahını artırırken, sıcak
para hareketlerinin de artmasına yol
2010 was a year when the influences of the economic crisis having peaked in
açmıştır. Bu nedenle gelişmekte olan
2009 dwindled away and economical recovery started. However, recovery in
ülke para birimlerinin dolar ve euro
countries like USA, Euro Zone and Japan came true in a really slow and paingibi para birimleri karşısında değerleriful way. USA struggled with low growth and high unemployment and Euro Zone
nin hızla artmakta olduğunu görülmekfaced budget and loan problems of the weak countries within the zone. The setedir. Sonuçta bu ülke ekonomileri,
vere economical crisis experienced in Greece caused the country to end up with
ekonomik dengelerini bozan ve varlık
the short end of the stick and became a serious problem for EU countries. After
balonları yaratabilecek kısa vadeli para
Spain had economical problems in 2010, concerns for the future have arisen
akışlarını engellemek için çeşitli önlemin Euro zone. This situation experienced revived different discussions on various
ler almaya mecbur kalmışlardır.
subjects including the return of Greece to its old currency, drachma, by exiting
from euro zone until the crisis was resolved. However, developing countries got
through the crisis quickly and started to grow faster in comparison with the developed countries with the effect of abundant liquidity in the world. But, this liquidity abundance and low rate environment caused a rise in risk appetite for these
countries and an increase in hot money movements. Therefore, it was seen that
currencies of developing countries increased in value in comparison with the currencies like US Dollar and Euro. In conclusion, economies of these countries had
to take various measures in order to prevent short term money flows disturbing
economical balances and having the potential to create asset balloons.

Among these countries, Turkey also recovered quickly from the crisis when compared to the other countries of the world. Turkey’s economy had a growth of 11
percent in the first half of 2010 and thus took its place among the fastest growing countries of the world. Following China and India, Turkey, with a total growth
rate of 8,9 percent, ended the year really successfully. Another positive indicator
was that Turkey had a positive budget performance while developing countries
could not cope with their increasing budget deficit. Budget deficit was less than
the targeted amount which was 44 billion TL in 2010. On the other side, a considerable improvement came true in unemployment when compared to 2009,
but unemployment rate was 11,9 percent in the end of the year. Consumer
inflation, one of the basic elements of economy, was 8,6 percent in the end of
the year. In spite of all these positive economical indicators, increase in foreign
trade deficit and accordingly in current accounts deficit were discomposing for
the markets. Current accounts deficit was about 48,5 billion dollars in the end of
the year. In addition, current deficit has been financed mostly via very short term
portfolio investments and loans instead of direct investments preferred and as
short term money flow increases the value of Turkish Lira, import is promoted
and export becomes more difficult.
When the year 2010 is overviewed, it is seen that Turkish Lira rose in value
against US Dollar and Euro. In this frame, the central bank took some measures
to cool up the over-heated economy. In this respect, required reserve rates were
increased in order to increase credit costs. Required reserve ratio in foreign
currency liabilities reached to 11 percent; however required reserve ratio was 6
percent in Turkish Lira liabilities. Central Bank took measures against both hot
money movements and excessive credit growth by its latest resolutions.
In conclusion, Turkey had a good year in 2010 and had its return in the international course. International rating agencies increased the country rating. Standard and Poor’s (BB, positive outlook),
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Bu ülkelerin arasında yer alan Türkiye de, dünyanın diğer ülkelerine göre
krizden hızlı bir şekilde toparlanmıştır.
Türkiye ekonomisi 2010 yılının ilk yarısında yüzde 11 büyümüş ve böylelikle
Türkiye bu yıl dünyada en hızlı büyüyen
ülkeler arasında yerini almıştır. Yılın
tümüne ilişkin büyüme hızı ise yüzde
8.9 olarak gerçekleşmiş ve Çin ve
Hindistan’ın ardından Türkiye yılı oldukça başarılı bir şekilde tamamlamıştır.
Diğer olumlu bir gösterge de özellikle gelişmiş ülkeler hızla artan bütçe
açıklarıyla baş edemezken, Türkiye’nin
olumlu giden bütçe performansı olmuştur. 2010’da bütçe açığı, 44 milyar TL olan hedefin altında kalmıştır.
Diğer taraftan, işsizlikte 2009’a göre
belirgin bir düzelme gerçekleşmiş, fakat yılsonunda işsizlik oranının yüzde
11.9 olarak gerçekleşmiştir. Ekonominin temel unsurlarından olan tüketici
enflasyonu da yılsonunda yüzde 8,6
olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu olumlu ekonomik göstergelere rağmen,
dış ticaret açığındaki artış ve buna
bağlı olarak cari işlemler açığındaki
artış piyasalar açısından tedirgin edici bulunmaktadır. Cari işlemler açığı
yılsonunda 48,5 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca cari açığın
finansmanı tercih edilen doğrudan
yatırımlar yerine daha çok kısa vadeli
portföy yatırımları ve borçlanmalar yoluyla olmakta, bu da ekonominin geleceği açısından kaygı yaratmakta, kısa
vadeli para akışının Türk Lirası’nın değerini artırıcı etkide bulunması sonucu
ithalat teşvik edilirken, ihracat zorlaşmaktadır.

2010 yılına genel olarak bakıldığında Türk Lirası, dolara ve euroya karşı reel olarak değer kazanmış durumdadır. Bu çerçevede, merkez bankası aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak için bazı tedbirler almıştır. Bu bağlamda,
kredi maliyetlerini artırmak amaçlı zorunlu karşılık oranları da artırılmıştır. Yabancı para yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 11’e çıkarken; Türk Lirası yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 6 olmuştur. Merkez Bankası son aldığı kararlarla hem sıcak para hareketlerine, hem de aşırı kredi büyümesine karşı önlemler
almıştır.
Sonuç olarak Türkiye 2010 yılında iyi bir sene geçirmiş ve bunun uluslar arası mecrada geri dönüşünü de almıştır. Uluslar arası derecelendirme kuruluşları ülke notunu yükseltmişlerdir. Standard and Poor’s (BB, pozitif
görünüm), Moody’s (Ba2) ve Fitch (BB+)
Türkiye’nin ülke notunu yükseltmiştir ve finansal istikrara sahip olduğunu göstermiştir. Bu not artırımları,
Türkiye’nin küresel mali krizden çıkıp toparlanma sürecine girdiğini açıkça göstermektedir.
Kayserigaz olarak içinde bulunduğumuz sektöre baktığımızda ise; uluslararası enerji ajansının verilerine göre,
2009 yılında düşüş gösteren enerji tüketimi ekonomideki toparlanmayla birlikte yeniden yükselişe geçmiş ve
kriz öncesi değerlere yaklaşmıştır. Özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomide
yüzde 9-10’lara ulaşan büyümeler sayesinde enerji tüketimi de paralel olarak yükselmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki
artış ise, görece olarak daha düşük kalmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’deki enerji tüketimi de 2010 yılında yaşanan yükselişle beraber kriz öncesi döneme oranla yükselmiş ve hatta elektrik üretim ve tüketimindeki yükseliş
kriz öncesi durumu da geride bırakmıştır.
Price Waterhouse Coopers’ın (PWC) hazırladığı “Energy Deals 2010” raporuna göre 2010 yılı gerek yatırımlar
gerekse de satın alma ve birleşmeler konusunda oldukça verimli ve hacmi yüksek bir yıl olmuştur. 2010 yılında
büyük küresel krizin etkilerinin kısmen de olsa devam etmesine rağmen, Türkiye enerji piyasasında 17,2 milyar
dolarlık anlaşma gerçekleşmiştir. Bu rakam 2007, 2008 ve 2009 yıllarının toplam hacminden daha büyüktür.
2010 yılında toplamda 53 anlaşma sonucunda ulaşılan bu değer bu açıdan bir rekor niteliği de taşımaktadır.
Bu hacme ulaşılmasının arkasındaki
en büyük etmen ise, enerji sektörün- Moody’s (Ba2) and Fitch (BB+) increased the country rating of Turkey and proved
de özellikle de elektrik ve gaz dağıtım that it has a financial stability. These rating increases prove that Turkey came out
sektöründeki özelleştirmeler olarak from global economic crisis and got in the process of recovery.
görülmektedir. Kamuya ait olan dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden When we, as Kayserigaz, overview our sector, we see that energy consumpdoğan değer toplamda ortaya çıkan tion having decreased in 2009 have been on a rise thanks to the recovery in
değerin yaklaşık %86’sını oluşturmak- the economy and got close to the level before the crisis according to the data
tadır. Elektrik dağıtım bölgelerinin of international energy agency. Energy consumption has increased especially by
özelleştirilmesi bu anlamda 2010 virtue of growths in economies of developing countries like China, India and Brazil
yılı enerji piyasasının en önemli gün- reaching to rates of 9-10 percent. Increase in developed countries was relatively
dem maddesi olmuştur. 2010 enerji lower. In this respect, Energy consumption in Turkey increased when compared
yılında sektöründe yaşanan en büyük to the pre-crisis period together with the increase in 2010 and increase in power
diğer anlaşma ise, Petrol Ofisi hisse- generation and consumption even surpassed the pre-crisis situation.
lerinin OMV tarafından satın alınması
According to the report “Energy Deals 2010” issued by Price Waterhouse
olmuştur. OMV, Petrol Ofisi’nin %54
Coopers’ın (PWC), 2010 was an efficient and high-volume year in terms of purhissesi için yaklaşık 1,4 milyar dolar
chases and mergers. Although effects of the big global crisis proceed in a cerödeyerek, 2010 yılı en büyük özel sektain extent, contracts in the value of 17,2 billion dollars were executed in the
tör anlaşması unvanını kazanmıştır.
2010 yılı Türkiye enerji piyasasında
toparlanma sürecinin başlangıcı olurken, 2011 yılının ise, daha verimli ve
yükseliş trendinin devam ettiği bir yol
olması beklenmektedir. Özellikle üretim özelleştirmeleri ve BAŞKENT ve
İGDAŞ özelleştirmesinin enerji piyasasının en önemli gündem maddesini
oluşturması beklenmektedir.
Kayserigaz 2010 yılını çok yoğun
bir çalışma temposuyla geçirmiş ve
bu çabasının da sonuçlarını almıştır. 2010 yılında aldığı 31.800 BBS
yeni abone ve 38.130 yeni gaz kullanıcı sayısıyla “Yeşil ile barışık, mavi
ile dost, temiz bir Kayseri için” büyük bir adım daha atmış ve ulaştığı
%97 müşteri memnuniyet oranıyla da
“Enerji şirketinin model şirketi olmak”
vizyonunu perçinlemiştir.

energy market of Turkey. This amount is even bigger than the total volume of
2007, 2008 and 2009. In this respect, this amount obtained as a result of
53 contracts in total constitutes a record. The biggest reason behind reaching
this volume is deemed to be the privatizations in the energy sector, especially
in power and gas distribution sector. The amount arising from privatizations of
public institutions constitutes 86% of this amount. Privatization of power distribution areas was the most important agenda item of the energy market in 2010.
Another biggest contract executed in energy sector in 2010 was the purchase
of shares of Petrol Ofisi by OMV. OMV paid nearly 1,4 billion dollars for 54%
share of Petrol Ofisi and this contract had the title of biggest private sector contract of 2010.
2010 was the year when Turkey’s energy market started to recover and 2011
is expected to be a more efficient way on which this increase trend continues. It is particularly expected that production privatizations and privatizations of
BAŞKENTGAZ and İGDAŞ will be the most important agenda items of the energy
market.
Kayserigaz had a very busy schedule in 2010 and got the results of its efforts.
Having 31.800 BB new subscribers and 38.130 new gas users recorded in
2010, it took another step for “a more green, more blue and more clean Kayseri” and strengthened its vision “to be a model company in energy sector” with
97% customer satisfaction achieved.

37

DÜNYADA ENERJİ
ENERGY ON GLOBAL SCALE
Ülkeler için enerji artık “kendi kendine yeterlilik” tanımının dışındadır. Ülkelerarası ticaret esastır
ve bu ticaretin güvenle yapılması gerekmektedir. Ticaret denince akla hemen arz ve talep gelmektedir. Talep olması içinse ekonomik gelişme ve enerjiyi satın alacak insan gerekmektedir.
1950’den beri dünya nüfusu 2,5 kat artarken enerji talebi 7 kat artmıştır. Halen dünya nüfusu
6.5 milyar ve Türkiye nüfusu 73 milyon olup ve Birleşmiş Milletler ’in tahminine göre bu sayıların 2050 yılında dünyada 9.2 milyar ve Türkiye’de
yaklaşık 100 milyon olacağı öngörülmektedir. GitEnergy is now apart from the definition of “self-sufficiency” for countikçe artan sayıda insan enerji kullanacaktır. Baştries. Transnational trade constitutes the basis and this trade should
ta Çin olmak üzere gelişen ekonomiler daha fazla
be carried out in safety. Trade readily brings concepts of supply and
enerji kullanacaklardır. Dünya devletleri arasında
demand to mind. For demand to be available there should be ecoABD’den sonra Çin en çok enerji tüketen ülke konomical development and people to buy energy. While world’s popunumundadır Türkiye ise dünya enerji tüketiminin
lation has grown 2.5 times since 1950, energy demand increased
yaklaşık %1.1’ini gerçekleştirmektedir.
7 times. Presently, word’s population is 6.5 billion and Turkey’s population is 73 million and these numbers will be 9.2 billion in the world
and 100 million in Turkey in 2050 according to the predictions of
the United Nations. People, in a number increasing day by day, will
start to use energy. Developing economies, particularly China, will
use more energy. China is the second most energy-consuming country after USA among the countries in the world. Turkey’s share in
the energy consumption of the world is 1.1%.
Heavy growth in the world population and also rise in the gross
national product are the most important factors in the increase in
world’s energy demand. This suggestion is also proved by the decrease in energy demand during the global economic crisis in 2009.
In that year, world’s primary energy consumption had decreased for
the first time since 1980s and a decrease in the rate of 1.1% was
experienced. Accordingly, there was a decrease in the rate of 7.8%
in the oil production of OPEC for the first time since 1983.
Thanks to improvements in energy consumption in 2010, world’s
energy consumption started to increase. From a broader point of
view, world’s population grew in an amount of 1.6 billion in the last
20 years and 1.4 billion people are expected to be included in the
world’s population in the forthcoming 20 years. Gross national product in the world had an increase of 87% in the last 20 years and an
increase of 100% is expected to come true in the next 20 years.
This situation gives a very explicit message. Growth in the world’s
population and income means a constant increase in both energy
demand and energy production of the world.

Nüfus

Dünya nüfusunda yaşanan hızlı artış ve aynı zamanda gayri safi milli hasılada görülen yükseliş
dünya enerji talebinin yükselmesinde en önemli
etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz
sırasında yaşanan enerji talebindeki düşüş de net
bir şekilde teyit etmektedir. 2009 yılında dünya
birincil enerji tüketimi 1980’lerden beri ilk defa
düşmüş ve %1,1’lik bir azalma yaşanmıştır. Aynı
şekilde, OPEC’in petrol üretiminde 1983’den beri
ilk defa %7.8’lik bir düşüş yaşanmıştır.
2010 yılıyla birlikte enerji tüketimi ekonomideki iyileşmelerle beraber, dünya enerji tüketimi tekrar
yükselişe geçmiştir. Daha geniş bir açıdan baktığımızda ise, son 20 yılda dünya nüfusu 1,6 milyar
yükselmiştir ve gelecek 20 yılda 1,4 milyar insanın daha dünya nüfusuna eklenmesi beklenmektedir. Dünya’da üretilen gayri safi milli hasıla ise,
son 20 yılda %87 yükselmiş, gelecek 20 yılda ise
%100’lük bir artış daha beklenmektedir. Bu durum, dünya enerji tüketimi için çok açık bir mesaj
içermektedir. Dünya’da nüfusun ve gelirin yükselmesi, hem dünya enerji talebinde hem de dünya
enerji üretiminde sürekli bir yükseliş anlamına gelmektedir.

Birincil Enerji Tüketimi
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DÜNYADA DOĞALGAZ
NATURAL GAS ON GLOBAL SCALE

Kuzey Amerika’da yaşanan kaya gazı devrimi ülkedeki gaz üretiminde ciddi bir artış
meydana getirmiştir. 2009 yılında ciddi anlamda yükselmeye başlayan kaya gazı üretimi, 2010 yılında da istikrarlı bir biçimde büyümeye devam etmiştir. 2009 yılında ilk
kez ABD Rusya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük doğalgaz üreten ülkesi olmuştur. Bu durum, yaşanan bu değişimin ne kadar önemli olduğunu ve gelecek yıllarda
da dünya doğalgaz piyasasını ne denli etkileyebileceğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleneksel olarak kuyulardan çıkarılan doğalgazın aksine, bu yöntemde kayaların içerisinde sıkışmış olan doğalgaz yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde çıkarılmaktadır. ABD’de başlayan bu değişim, 2010 yılıyla birlikte Avrupa’da yaşanan kaya gazı
çalışmalarına ciddi anlamda ivme kazandırmıştır. Yapılan çalışmalar esnasında özellikle Polonya’da ciddi anlamda bir kaya
gazı potansiyeli olduğu saptanmıştır. Shale gas revolution experienced in the North America caused a serious inÇin ve Hindistan gibi büyük ülkelerde crease in the gas production of the country. Shale gas production started to
bu çalışmalara hızlı bir şekilde başla- increase substantially and went on increasing on a stable basis in 2010. USA
mış ve devam etmektedir.
became the biggest natural gas-producing country of the world surpassing
Dünya’da toplam 188 trilyon m3 doğalgaz rezervi olduğu bilinmektedir.
Bilinen rezervleri en büyük kısmı ise
Ortadoğu’da bulunmaktadır. Bununla birlikte, Kuzey Amerika’da gelişen
kaya gazının bilinen dünya rezervini
ciddi anlamda artıracağı öngörülmektedir.
Dünya’da yıllık yaklaşık 1,2 trilyon m3
hacminde gaz ticareti gerçekleşmektedir. 2010 yılında en çok doğalgaz ihracatı yapan ülke 176,5 milyar m³ ile
Rusya olmuştur. Öte yandan, en fazla
LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatı
yapan ülke ise 65,3 milyar m3 hacmi
ile Katar olarak gerçekleşmiştir.

Russia for the first time in 2009. This situation proves the importance of this
change experienced and its potential effect on world’s natural gas market in
the forthcoming years. In contrast to the natural gas traditionally extracted
from wells, natural gas entrapped in shale is extracted by means of new technologies in this method. This change having started in USA has considerably
accelerated shale gas works in Europe starting from 2010. It was determined
that there was a serious shale gas potential during these works, especially
in Poland. Big countries like China and India have started and carry on these
works in an expeditious manner.
It is known that there is a natural gas reserve of 199 trillion m3 in the world.
A large part of known reserves is in the Middle East. Furthermore, it is predicted that known reserves of shale gas developing in the North America will
substantially increase in the world.
There is a gas trade having an annual volume of nearly 1.2 trillion m2 in the
world. The country with the most natural gas export was Russia with 176.5
billion m2 in 2010. On the other hand, Qatar was the country with the most
LNG (liquefied natural gas) export with 65.3 billion m3.
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TÜRKİYE’DE ENERJİ
ENERGY IN TURKEY
Türkiye birincil enerji tüketiminin en büyük kısmını 2010 yılında da doğalgaz oluşturmuştur.
Ülke tarihinde ilk kez 2009 yılında doğalgazın payı diğer birincil enerji kaynaklarının payını
geride bırakmıştır. Doğalgazın birincil enerji kaynakları hakim konumunun şebekeye yeni
eklenen tüketicilerle birlikte önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi beklenmektedir.
Türkiye enerji piyasasında son yıllarda serbest rekabete açılma konusunda oldukça önemli gelişmeler kaydetmiştir. 2001 yılında doğalgaz piyasası kanunun çıkması ve EPDK’nın
kurulmasıyla liberalleşme süreci başlamıştır. Enerji piyasasında liberal bir yapıya geçiş ve
bu konuda atılacak adımlar 2010 yılında da
Natural gas constituted the biggest part of Turkey’s energy consumpsektörde en çok konuşulan konulardan birisi
tion in 2010. Share of natural gas surpassed the share of other priolmuştur.
mary energy sources in 2009 for the first time in the country’s history.
Dominant position of natural gas among primary energy sources will
be maintained in the forthcoming years thanks to the new consumers
registered to the network.
Important developments about entering into free competition came
true in Turkey’s energy market in recent years. Liberalization process
started with the introduction of the law on natural gas market in 2010
and foundation of EMRA (Energy Market Regulatory Authority). Transfer
to a liberal structure in energy market and steps to be taken for that
purpose were the mostly-discussed matters in the sector in 2010.
Turkey is expected to be the second biggest country of Europe by virtue
of the rapid population growth in 2015. In this respect, demand for energy increases rapidly in Turkey having a constant industrialization, development and population growth. In the last 40 years, primary energy
consumption increased in a rate of 4.5% on a yearly basis and reached
to 103.5 Mton in 2010. Power generation had an increase of 6-8% on
a yearly basis and became 210 million kWh in 2010. It is expected that
consumption will increase in the forthcoming years, even if in smaller
percents when compared to previous years.
Considering this rapid growth dynamic of Turkey, total installed capacity
of the country will reach to 96.000 MW by doubling in order to meet
the demand.
Power generation having had a decrease due to the crisis in 2009 reincreased by virtue of the recovery in economy in 2010. Turkey took
significant steps for security of supply and continuity of energy in 2010.
Turkey rendered its energy system integrated with European Network
of Transmission System Operators for Electricity ENTSO-E in order to
establish a joint energy market with EU. Energy trade between Turkey
and EU will actually start after trials to be carried out for 1 year.
Considering power generation in 2010 on the basis of sources, natural
gas has the highest share. Natural gas is followed by hydraulic and coal
sources.

Türkiye’nin hızlı nüfus artışı sayesinde 2015
yılında Avrupa’nın en büyük ikinci ülkesi olması beklenmektedir. Bu anlamda, sanayileşmesini, gelişmesini ve nüfus artışını sürdüren
Türkiye’de enerjiye olan talep hızla artmaktadır.
Son 40 yıl içinde, birincil enerji tüketimi yıllık
bazda %4.5 oranında arttı ve 2010’da 103.5
Mtoe oldu. Elektrik üretimi ise yıllık bazda %6-8
oranında artış gösterdi ve 2010 yılında 210
milyar kWh oldu. Tüketimin gelecekte de, geçmişteki oranlardan biraz daha düşük yüzdelerde de olsa, artması beklenmektedir.
Ülkenin bu hızlı büyüme dinamiği göz önünde bulundurulduğunda, 2023 yılına kadar
Türkiye’nin toplam kurulu kapasitesi, talebi karşılayabilmek için ikiye katlanarak 96.000 MW
seviyesine çıkacak
Elektrik tüketiminde 2009 yılındaki kriz dolayısıyla yaşanan düşüş 2010 yılında ekonomide
ki toparlanmayla birlikte önemli oranda tekrar
yükselmiştir. Türkiye 2010 yılında arz güvenliği
ve enerjinin sürekliliği anlamında da çok önemli
adımlar atmıştır. Türkiye, AB ile ortak bir enerji
piyasası kurabilmek için enerji sistemini Avrupa
Elektrik İletimi Koordinasyonu Birliği ENTSO-E
ile Eylül 2010 itibariyle entegre hale getirmiştir. 1 yıl sürecek denemeler sonrasında Türkiye ile AB arasındaki elektrik ticareti fiili olarak
başlayabilecektir.
2010 yılında elektrik üretimine kaynak bazında
baktığımızda ise, en yüksek payı doğalgazın almaktadır. Doğalgazı ise hidrolik ve kömür kaynakları izlemiştir.
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TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ
NATURAL GAS IN TURKEY
2010 yılı Türkiye doğalgaz piyasası açısından göreceli olarak toparlanma yılı olmuştur. Krizin etkilerinin aşamalı olarak kaybolmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz tüketimi de 2009 yılına oranla kısmen yükselme göstermiştir. 2010 yılında tüketimde
yaşanan bu gelişmeye rağmen, henüz kriz öncesi dönemlerdeki tüketim de yakalanabilmiş değildir.
2009 yıllında 33.6 milyar m3’e kadar gerileyen gaz tüketimi 2010’da ekonomik toparlanmayla birlikte 35 milyar m3’ün üzerine çıkmıştır. 2011 yılında ise bu rakamın
toparlanın devam etmesiyle birlikte 37 milyar m3’e çıkacağı öngörülmektedir.
2010 yılında da kullanılan doğalgazın en büyük
kısmı elektrik üretiminde kullanılmıştır. İthal edilen gazın yaklaşık % 50’si elektrik üretiminde,
%33’ü konut ve ticari sektöründe ve %16’sı da
sanayide tüketilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye elektrik ihtiyacının en büyük kısmını
doğalgazdan karşılamaktadır.
Doğalgaz sektörü son yıllarda serbest rekabete açılma konusunda oldukça önemli gelişmeler
kaydetmiştir. 2001 yılında doğalgaz piyasası
kanunun çıkması ve EPDK’nın kurulmasıyla liberalleşme süreci başlamıştır. Doğalgaz piyasasında liberal bir yapıya geçiş ve bu konuda
atılacak adımlar 2010 yılında da sektörde en
çok konuşulan konulardan birisi olmuştur.
BOTAŞ sektördeki hâkim durumunu hâlihazırda
sürdürmektedir. Devlet şirketinin piyasadaki
Pazar payı %90 civarındadır. Öte yandan kurumun hâkim durumunun azaltılması için çeşitli önlemler alınmakta ve kontratların aşamalı
olarak özel sektöre devri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Daha önce özel sektöre devri
gerçekleştirilen 4 milyar metreküplük kontratın
ardından, 2011 yılı içerisinde de 6 milyar metreküplük bir kontratın daha devrinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

2010 was relatively a recovery year for Turkey’s natural gas. After the
crisis started to lose its influences gradually, a slight increase in natural
gas consumption came true when compared to 2009. In spite of this
development experienced in consumption in 2010, the consumption
rate of pre-crisis period has not been achieved yet.
Gas consumption having decreased to 33,6 billion m3 in 2009 became
more than 35 billion m3 in 2010 thanks to the economic recovery. It is
predicted that this amount will reach to 37 billion m2 upon the maintenance of recovery.
A large part of the natural gas used in 2010 was used for power generation. Nearly 50% of the imported gas is consumed in power generation, 33% in housing and business sector and 16% in industry. In this
respect, most of Turkey’s power demand is met with natural gas.
Important developments about entering into free competition came true
in Turkey’s natural gas sector in recent years. Liberalization process
started upon the introduction of the law on natural gas market in 2010
and foundation of EMRA (Energy Market Regulatory Authority). Transfer
to a liberal structure in energy market and steps to be taken for that
purpose were the mostly-discussed matters in the sector in 2010.
BOTAŞ currently maintains its prevailing position in the sector. Market share of this public corporation is about 90%. Various measures
are taken in order to degrade this prevailing position of the corporation and it is projected to transfer contracts to the private sector in a
gradual manner. Following transfer of 4 billion-cubic meter contract to
the private sector, transfer of another 6 billion-cubic meter contract is
expected to be carried out in 2011.
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KAYSERİ’DE DOĞALGAZ
NATURAL GAS CONSUMPTION IN KAYSERI
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YILLIK ABONE (BBS)

200.000

2010

2009

28.164

31.809

Total Subscribers

2008

43.866

2007

2006

TOPLAM ABONE

67.117

109.602

38.691

50.761

20.150

2005

0

2004

20.150

100.000

70.911

Yearly Subscribers

GAZ KULLANICI SAYILARI - BBS
248.555

Yearly Gas User Number

172.549

125.003

YILLIK GAS KULLANICI (BBS)

38.130

TOPLAM GAS KULLANICI
Total Gas User

2010

2009

37.876

47.546

Yearly Gas User

2008

2007

2006

41.060

83.943

31.280

39.891

2005

12.772

12.772

2004

0

52.663

200.000

100.000

210.425

300.000

TAŞINAN GAZ MİKTARI (m3)

293.977

293.075

2010

37.652

200.000

100.000

2009

185.424

300.000

347.353

400.000

327.837

320.026

Shipped Gas Volume
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KAYSERİ’DE DOĞALGAZ
2010 GAS CONSUMPTIONS

SERBEST TÜKETİMLER (sm3)
ELIGIBLE CONSUMPTIONS (sm3)

400.000

300.000

21.696.975

16.444.469

2010

8.433.300

100.000

2009

200.000

2008

2007

2006
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0

SERBEST OLMAYAN TÜKETİMLER (sm3)
NON - ELIGIBLE CONSUMPTIONS (sm3)

159.219.447

159.409.741

2010

183.811.568

2009

60.196.667

100.000

7.252.994

200.000

120.866.562

300.000

162.612.785

400.000

2008

2007

2006
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RAKAMLARLA YATIRIMLARIMIZ
OUR INVESTMENTS

YATIRIMLAR 2010
Investments 2010

YATIRIMLAR
Investments

MİKTAR
Quality

BİRİM
Unit

ANA HAT

54

KM

SERVİS HATTI

28

KM

SERVİS KUTUSU

1.445

ADET

ASFALT

6.476

M2

ÇELİK HAT

6

KM

BÖL.REG.

3

ADET

Main Line

Service Line

Service Box

Asphalt

Steel Line

District Station

YATIRIMLAR 2004 - 2010
Investments 2004 - 2010

YATIRIMLAR
Investments

ÇELİK HAT

MİKTAR
Quality

BİRİM
Unit

210

KM

1.223

KM

459

KM

District Station

69

ADET

VANA GRUBU

34

ADET

27.398

ADET

Steel Line

PE HAT
Pe Line

SERVİS HATTI
Service Line

BÖL.REG.

Valve Group

SERVİS KUTUSU
Service Box
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ÇELİK HAT
Steel Line

YILLIK

Yearly

TOPLAM

Total

PE HAT
Pe Line

YILLIK

Yearly

TOPLAM

Total

SERVİS HATTI
Service Line

YILLIK

Yearly

TOPLAM

Total

SERVİS KUTUSU
Service Box

YILLIK

Yearly

TOPLAM

Total

BÖLGE REGÜLATÖRÜ
Region Regulator

YILLIK

Yearly

TOPLAM

Total

VANA GRUBU
Valve Group

YILLIK

Yearly

TOPLAM

Total

BİRİM

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

KM

81

33

16

23

47

4

6

KM

80

114

130

153

200

204

210

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

KM

191

121

226

290

291

50

54

KM

191

312

538

828

1.119

1.169

1.223

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

KM

102

34

84

72

115

23

28

KM

102

136

221

293

408

431

459

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ADET

5.810

2.312

5.084

4.096

7.449

1.140

1.445

ADET

5.872

8.184

13.268

17.364

24.813

25.953

27.398

Unit

BİRİM
Unit

BİRİM
Unit

BİRİM
Unit

BİRİM

2004

2005

2006

ADET

18

13

12

ADET

18

31
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2004

2005

2006

ADET

13

7

2

ADET

13

20

22

Unit

BİRİM
Unit

2007

2008

2009

2010

10

9

4

3

53

62

66

69

2008

2009

2010

8

4

0

0

30

34

34

34

2007
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MÜŞTERİLERİMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ
ARTTIRIYORUZ
WE INCREASE OUR CUSTOMERS’ QUALITY OF LIFE

Enerji, insanların yaşamlarını sağlıklı, güvenli ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli temel ihtiyaçlardandır. Isıtmada, aydınlanmada, elektrikli aletlerin çalıştırılmasında, taşımacılıkta
ve sanayi gibi birçok alanda enerji kullanılmaktadır. Enerji kaynaklarının yanlış tüketimi çevresel
problemler ile birlikte sürdürülebilir gelişme açısından da olumsuzluk ortaya çıkarmaktadır.
Her geçen gün artan çevre sorunlarının başında gelen Hava kirliliği sonucu ortaya çıkan en
önemli küresel problemler; Asit yağmurları, ozon delinmesi, sera gazı etkisidir.Bu küresel problemler gün geçtikçe artan çevre felaketlerine sebep olmakta ve dünyamızda yaşayan her türlü
canlı türünün yaşamını tehdit etmektedir.
Energy is one of the basic needs of people to maintain their lives in
a healthy, safe and comfortable way. Energy is used in many areas
including heating, illumination, operation of electric devices, transportation and industry. Unpleasant consumption of energy sources causes
environmental problems and creates negative effects on sustainable
development.
The most important problems arising from air pollution, which is the
leading environmental problem, are acid rains, ozone depletion and
greenhouse effect. These global problems cause environmental disasters increasing day by day and threaten lives of all kinds of species living
in our world.
Our province has hit the tops in Turkey’s ranking about air pollution for
long years. The facts that its physical location is in the shape of basin,
its air circulation is not on the intended level and its urban architecture
is not located in compliance with such circulation are the main reasons
behind this air pollution in Kayseri. In addition to its physical location,
the use of fuels used in industry, automobiles and houses and releasing
chemicals hard-to-evanish after being converted to energy increases
the amount of air pollution at a fast clip.
Achieving a blue sky in Kayseri is one of the goals of Kayserigaz about
air pollution.
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İlimiz hava kirliliği konusunda uzun yıllar Türkiye deki iller sıralamasında ön sıralarda yer almıştır. Kayseri’nin hava kirliliği yaşamasındaki
temel faktörlere bakıldığında fiziki konumunun
çanak yapısında olması , hava sirkülasyonun istenilen düzeyde olmaması ve bu sirkülasyona
göre konumlandırılmamış şehir mimarisi yatmaktadır.Fiziki durumu üzerine ayrıca Sanayi
otomobil konutlarda kullanılan enerjiye dönüştükten sonra yok olması zor olan kimyasalları
havaya salgılayan yakıtlarında tercih edilmesi
de hava kirliliğini hızla artırmaktadır.
Hava kirliliği konusunda Kayseri’yi masmavi bir
gökyüzü ile buluşturmak Kayserigaz’ın hedefleri
arasında yer almaktadır.
Bu kapsamda ürün satışı dışında gerçekleştir-

diği sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri halkının hava kirliliği konusunda bilinçlenmesine katkıda
bulunan Kayserigaz .2010 yılında sosyal sorumluluk kapsamında; hava kirliliğinin arttığı günlerde
yayınladığı basın bültenleri ,bilinçlendirmeye yönelik gerçekleştirdiği radyo ve tv programları, okullarda gerçekleştirdiği çevre bilicinin oluşturulmasına yönelik eğitim programları, insanların yoğun
şekilde bulundukları AVM , Sosyal ve Sportif faaliyetlerde çevre duyarlılığının bilinçlendirilmesine
yönelik tanıtım faaliyetleri ile Kayserili vatandaşlarını bilgilendirmeyi kendisine ödev olarak görmektedir.
Doğalgaz’ın Kayseri ile tanışmasından
bu yana Türkiye’nin havası en kirli olan
illerinden Kayseri’de hava kirlilik oranında belirgin derecede her geçen gün kirlilik oranı azalmaktadır.
Hava kirliliğinde gelinen nokta konusunda TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
2010 yılı sonu itibariyle açıkladığı veriler
Kayserigaz’ın çalışmalarını onaylar niteliktedir.
2009/2010 yılı karşılaştırılmasında kış
sezonunda bir önceki yıla göre hem partikül madde oranlarında hem de kükürt
dioksit oranlarında ciddi bir düşüş görülmektedir.Yüzde olarak partikül madde
de %16,kükürt dioksitte %37,5 lik bir
azalma tespit edilmiştir.
Bu rakamlar Kayseri de doğalgaz kullanımının yaygınlaştığının belirgin göstergesidir.

In addition to product sale, Kayserigaz have made contributions to raising
awareness of people in Kayseri about air pollution by virtue of its social responsibility activities carried out in this respect. Kayserigaz took it as a duty to
inform citizens living in Kayseri by means of press bulletins published in times
when air pollution was on rise, radio and TV programs held for awareness-raising, education programs organized in schools to create environmental awareness, social and sportive activities in shopping malls visited by people intensively
and promotion activities for raising environmental awareness within the scope
of social responsibility in 2010.
Air pollution level has been decreasing considerably day by day in Kayseri, one
of Turkey’s provinces with the most polluted air, since the introduction of natural gas to Kayseri.
Data declared by TUIK (Turkish Statistical Institute) at the end of 2010 are
such as to prove the effects of Kayserigaz’s activities about the level achieved
in air pollution.
A considerable decrease was observed in rates of both particulates and sulfur dioxide in the winter season in comparison with the previous year in the
comparison of 2009/2010. A decrease of 16% in the rate of particulate and
37.5% in the rate of sulfur dioxide was detected.
These numbers prove that the use of natural gas in Kayseri gets widespread.
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YAZI
Önce mağara duvarlarına, kaya ve taşlara yaşadıkları olayları
anlatan resimler yaptılar. Bu resimlere çok eski çağlardan kalma
mağaralarda bugün bile rastlanmaktadır. Ancak bu resimler tam
anlamıyla birer yazı niteliği taşımamaktaydı. Zamanla bu resimlerin
gelişmesiyle ideografik yazı şekli ortaya çıktı. Olaylar yine resimlerle
belirtiliyor ancak resimler, kendisini değil de anlamını tanımlıyordu.
Örneğin bir kuş resmi “uçmak” eylemini anlatmak için yapılmıştı. Kuşu
anlatmak için değil. Mısırlılar, bu resimlerle yazının her iki şeklini de
genişletip basitleştirdiler. Böylece resimle yazı, binlerce yıl içinde
değişe değişe yazıya döndü. Buna hiyeroglif yazısı denmektedir. Mısır
hiyeroglifinde üç binden fazla işaret olduğu tespit edilmiştir. Bu yazı
resimlerden kurtulamadığı için alfabeye geçememiştir.
Hititler ve Persler, yazılarını kilden tuğlalar üzerine ucu sivri bir
çubukla yazarlardı. Onun için yazıları çok ince, çivi biçiminde çizgilere
benzerdi. Bu nedenle kullandıkları yazıya “çivi yazısı” adı verilmiştir.
Çinliler hiyeroglifleri bütün uluslardan önce kullanmışlardı. En eski Çin
yazıları M.Ö. 1766’da görülmektedir. M.S. 200’de ise son şeklini
bulmuştur. Bundan sonra bazı mahallî değişikliklere uğramıştır.
Ancak, büyük bir değişiklik göstermemiştir. Çinliler bugün de hiyeroglif
yazıyı kullanmaktadırlar.
Fenikeliler, Suriye’nin sahillerine yerleşmişlerdi. Ülkeleri tarım
bakımından yetersiz olduğundan denizcilik ve ticaretle uğraşmışlardı.
Bu nedenle ticaret yaptıkları ülkelerin uygarlıklarını incelemişler ve
yaymışlardı. Bunun sonucunda 26 harften meydana gelen bir yazı,
daha doğrusu bir alfabe doğdu. Bu alfabe, Yunanistan’dan İtalya’ya
geçti. Oradan da bütün Avrupa’ya yayıldı.
Çoğu tarihçiye göre tarih çağları, yazının bulunması ile başlar. Çünkü
insanların yaşadıkları olaylar yazının bulunması ile kayda alınmış ve
bununla birlikte günümüze kadar korunmuştur.

WRITING
Firstly they drew pictures telling events they experienced on the walls
of caves, rocks and stones. Even to-day you can meet those pictures
in ancient caves. However these pictures had the characteristics of
writing in the strict sense. Upon the development of these pictures
in time, ideographic writing evolved. Events were told in pictures
again but the pictures defined the meaning, not themselves. For
example a bird picture was drawn to tell the act “flying”. It was not to
tell the bird. The Egyptians enhanced and simplified both mean-ings
of writing by these pictures. Thus the picture writing was converted
in writing gradually in thousands of years. This is called hieroglyph
writing. It was detected that there are more than three thousand
marks in the Egypt hieroglyph. This writing could not get rid of pictures and convert into writing.
Hittites and Persians wrote their writings on clay bricks by a pointed
stick. Therefore they drew writings so thin lines like nail. Therefore
the writing they use is called “Cuneiform”.
The Chinese used hieroglyphs before all nations. The oldest Chinese
writings date back to 1766 B.C. It has its latest design in 200 A.C.
Then it had some local changes. However, it could not show a great
change. The Chinese use the hieroglyph writing even today.
The Phoenicians settled in the coasts of Syria. They were engaged
with marine and trade since their countries were insufficient in
terms of agriculture. Therefore they analysed and spread the civilizations of the countries they dealt with. As a result writing composed
of 26 letters or rather an alphabet evolved. This alphabet went from
Greece to Italy. It spread into the whole Europe from thereon.
Historical ages, according to many historians, starts with the invention of writing. Because events people experienced were recorded
upon the invention of writing and thus protected until today.
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Zamanın silemeyeceği
					 başarılara imza attık
We have achieved what
					 time cannot erase
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PROJE YÖNETİMİ VE HEDEFLENEN BAŞARI
PROJECT MANAGEMENT AND AIMED SUCCESS
Kayseri ili dağıtım lisansı mücavir alanı içerisindeki doğalgaz olmayan bölgelerden gelen talepler doğrultusunda; yatırım
programı kapsamında değerlendirilmesine karar verilen alanlara göre yıllık alt yapı yatırım planı belirlenmektedir.
Bu kapsamda Başla-Planla-Yürüt-Kontrol Et-Sonuçlandır temel ilkeleri ile hareket edilerek, planlanan safhalarda yer alan
tüm faaliyetlerin yatırıma yönelik çalışmalarına başlanılmaktadır.
Dağıtım Hattı Projesinin Safhaları
Fizibilite, Proje, Hazırlık, Planlama, Yürütme, Gerçekleştirme, Ölçme -- Değerlendirme, Sonuç
Dağıtım Hattı Projesinin Safhalarında Yer Alan Faaliyetler
Keşif Hazırlama, Planlama, Malzeme ve Lojistik Takibi, Satın Alma Kararları/İhale süreci, Günlük İş Emirleri/ İmalat
Kontrolü, Bütçe Odaklı Takip, Ödeme Planı / Günlük İş Emirleri/Harita&GIS, Hakediş/ Maliyet Kontrol/ Stok Kontrol
İşçilik ihaleleri ve birim fiyat analizleri yatırım yapılacak bölgelerin fiziki yapısına, zemin özelliklerine
göre yapılmaktadır. Maliyetler yatırım yılı içerisindeki sektördeki güncel rakamsal değerler de baz
alınarak belirlenmektedir.
Genel proje politikaları ve proje prosedürleri doğrultusunda; ihaleler neticesinde yapımı üstlenen
yüklenici firmalara çalışma yapacakları bölgelerin
iş yeri teslimlerini müteakip, imalat çalışmaları
başlatılıp, çalışmaların programa göre istenilen
zamanda bitirilmesi için imalat süresince değerlendirmeler yapılarak çalışmalar kontrol altında
tutulmaktadır.
Proje planına uygun olarak projenin uygulanması
ve kontrolü için kuralların işletilmesi ve projede
meydana gelebilecek tüm değişikliklerin kontrol
süreçleri, iş programı ile paralel olarak yatırım yılı
sonuna kadar devam etmektedir.
Yapım çalışmalarına başlamadan önce ilgili belediyeler, kamu kurumları ve diğer altyapı kuruluşlarıyla koordinasyon, kazı izinlerinin alınması, resmi
yazışmaların yapılması sağlanarak tüm çalışmalar
ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmektedir.
İmalatların başlaması ile birlikte saha kontrol personeli, doğalgaz hatlarının teknik şartnamelere,
yönetmeliklere, standartlara ve tatbikat projelerine uygun bir şekilde imalatların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Çalışma sahasında yapılan
imalatlar Kayserigaz ve müşavir firma tarafından
da kontrol edilmektedir. Kazı çalışmalarına başlamadan önce uygun aralıklar ve el kazısı ile deneme

In line with the demands from regions where the natural gas is not
installed within the urban area distribution license of Kayseri, annual
infrastructure investment plan is developed in accordance with the
areas to be evaluated under the investment programme.
In this context, the adopted main principle is “Start-Plan-ExecuteTest-Finalize” and accordingly, the works are initiated for the investments on all activities featured in planned stages.
Stages of Distribution Line Project
Feasibility, Project, Preparation, Planning, Execution, Realization,
Assessment – Evaluation, Conclusion
Activities in These Stages
Estimation, Planning, Material and Logistics Follow-up, Purchasing
Decisions / Tender Process, Daily Work Orders / Production Control, Budget-Driven Follow-up, Payment Scheme / Daily Work Orders
/ Map & GIS, Progress Payment / Cost Control / Stock Control
Labour tenders and unit price analyses are performed based on
physical structure and ground properties of the regions to be invested in. The costs are identified on the basis of updated figures in
respective investment year in the sector.
In line with the general project policies and project procedures, the
activities are kept under control by means of evaluations during the
construction process in order to have the contractor companies
undertaking the construction in consequence of tenders to initiate
construction activities and conclude the activities in compliance with
the schedule.
Implementation of project pursuant to the project plan, application
of rules for the control of project and control processes for all potential changes in the project are maintained in parallel with the work
programme until the end of investment year.
Before the commencement of construction works, the public is in-
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çukurları açılmaktadır. Dağıtım hatlarının geçtiği güzergâhlarda uygun işaret, trafik yönlendirme levhaları ve emniyet
şeritleri kullanılır. Çelik boru hattı bağlantı kaynaklarına % 100 oranında radyografik tahribatsız muayene uygulanarak,
boru özellikleri ve yapılan kaynaklar ile ilgili bütün bilgilerin kayıt edildiği loog-book defterleri tutulmaktadır. Yapım çalışmaları tamamlanan doğalgaz çelik hatlar hidrostatik teste tabi tutularak devreye alınmaktadır. Çelik boru kaynakları
mevzuatta belirtilen standartlara göre kaynakçı sertifikasına sahip kaynakçılar tarafından yapılmaktadır.
Polietilen boru kaynakları, kullanılacak malzeme
ve ekipman için özel eğitimden geçirilmiş, eğitim
ve kaynakçı sertifikası bulunan kaynakçılara yaptırılmaktadır.

formed on all activities by way of establishing coordination, obtaining
excavation licenses and exchanging correspondence with the respective municipalities, public institutions and other infrastructure institutions.

Kaynaklar elektro füzyon yöntemi ile yapılmaktadır. Polietilen dağıtım hatları tamamlandıktan
sonra saddle-tee lerle servis hattı borusu çekilerek, bina estetiğine uygun yerlere servis kutusu
montajı yapılmaktadır. Doğalgaz dağıtım hatlarında bağlantı kaynakları tamamlanmış hatların
kanala indirilmesi ve kanal dolgusunun yapılması
hususunda ilgili standartların ön gördüğü esaslara uyulmaktadır. Ayrıca borudan 40 cm yukarıda olacak şekilde dolgu içerisine doğalgaz yeraltı
ikaz bandı serilmektedir. Yapım çalışmaları tamamlanan polietilen doğalgaz hatları pnömatik
teste tabi tutulduktan sonra devreye alınarak tüketicilerin gaz arzı sağlanmaktadır.

As soon as the constructions are initiated, field control staff ensures the compliance of constructions with technical specifications,
regulations, standards and construction draws. The constructions
performed in the working site are also controlled by Kayserigaz and
consultant company. Before initiating excavation works, trial pits are
excavated with hand excavation at proper ranges. Proper signs, traffic
signs and safety tapes are used at locations where distribution lines
are situated. By performing 100% radiographic non-destructive testing on connection welds of the steel pipelines, all information on line
properties and welds are recorded on log-books. Constructed natural
gas lines are subject to hydrostatic test and put into use. Steel line
welds are performed in accordance with the standards specified in the
legislation and by welders with welding certificate.

Ayrıca prosedür ve talimatlara uygun saha imalat formları günlük olarak doldurularak Harita ve
GIS biriminden gelen as-built ölçümleriyle karşılaştırılarak hakedişlerin ve yıl sonu malzeme
dengesinin hesaplanabilmesi için SAP sistemine
işlenilmektedir.
2010 yılı yatırım çalışmalarının tamamlanması
ile Kayserigaz Çelik Hat imalatında 6 km, Polietilen Ana Hat ve Servis Hattı imalatlarında 82
km, Servis Kutusu montajı imalatında ise 1445
adet Servis kutusu takılarak, 2010 yılı yatırımlarını tamamlamıştır.

The welds are carried out through electro-fusion method. After the
polyethylene distribution lines are completed, the service pipeline is
pulled with saddle-tees and the service box is mounted at aesthetically
suitable areas in the building. The principles anticipated by respective standards are applied in lowering the welded lines into channels
and performing channel fills at natural gas distribution lines. Also,
underground natural gas warning tape is laid down within the fill at 40
cm above the pipeline. After applying pneumatic test on constructed
polyethylene natural gas lines, they are put into use and the gas is
supplied to consumers.
Additionally, field construction forms are filled in daily in compliance
with the procedures and instructions, they are compared with as-built
surveys provided by Map and GIS Unit and they are recoded on the
SAP system for calculation of progress payments and year-end materials balance.
Kayserigaz completed its investment activities in 2010 after constructing 6 km of steel line, 82 km of polyethylene main line and service line
and installing 1445 units of service box in service box assembly works.
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2010 YILI DOĞALGAZ KULLANAN BÖLGELER
REGIONS CONSUMING NATURAL GAS IN 2010

2010 YILI SONU

END OF 2010
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2008 YILI SONU
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HİSARCIK

KIRANARDI

PROJE TASARIM BÖLÜMÜ
PROJECT DESIGN DEPARTMENT

Tüm doğalgaz altyapısının etüt, dizayn hesaplamaları ve tatbikat projeleri yapılmakta, kontrol firması onayları alınmakta, sahada yapılan imalatların projeye uygunluğu kontrol edilmekte, standart ve şartnameler doğrultusunda malzeme seçimi, talebi ve planlaması gerçekleştirilmekte ve yatırım bütçesi oluşturulmaktadır.
Dizayn hesaplamaları EPDK Temel Teknik Kriterlerine göre, 30 yıllık projeksiyon kapsamında nüfus artışı, şehrin büyümesi ve genişlemesi dikkate alınarak yapılmaktadır. Kayseri şehri 51 adet bölgeye ayrılmış ve toplam 4 adet A tipi basınç düşürme ve ölçme istasyonundan
gaz arzının sağlanması öngörülmüştür. Bölgelerin beslemesi, ana çelik hatlardan alınan
branşman hatlarına yerleştirilen bölge regülâtörlerinden sağlanmaktadır.
Çelik hat dizayn hesapları, 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
normal durumda 25 m/sn, arıza durumunda 30 m/sn ile sınırlanmaktadır. Aynı zamanda
ana hattın basıncı her iki normal ve arıza durumunda 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 kilometrede bir belediyelere ait yeşil alanlar içerisinde
olacak şekilde vana veya vana grubu tasarlanmaktadır.
2010 yılında 2 adet ST 12 ve 1 adet ST 8
vana grubu imalatı yapılmıştır.

Survey and design calculations and construction drawings of the entire
natural gas infrastructure are carried out, approvals are obtained from
an audit company, the compliance of field manufacturing with the project
is checked, materials selection, demand and planning are conducted in
accordance with the standards and specifications and investment budget is set.
Design calculations are carried out according to EPDK’s (Energy Market
Regulatory Authority) Basic Technical Criteria by taking population growth
and expansion of the city into consideration within the 30-year projection. Accordingly, Kayseri is divided into 51 regions and it is projected
to maintain gas supply from 4 A-type pressure reducing and calculation
stations. The regions are supplied from region regulators mounted on
the branch lines taken from main steel lines.
Calculations of steel line design are carried out based on normal and
failure status of supply points. It is considered that there will be 100%
supply in a normal state while it is 70% in a breakdown state from the
active supply points. Maximum speed in steel lines is limited to 25 m/s
and 30 m/s in normal and failure state, respectively. Also, pressure of
main line is limited to maximum 16 Bar and minimum 6 Bar for both
normal and failure state.
At each nodal point on the steel lines, it is designed to install a valve or
valve assembly within green areas of municipalities at each 2 kilometres
in order to minimize the gas interruption space and to establish safe
areas.
In 2010, 2 units of ST 12 and 1 unit of ST 8 valve assembly were constructed.
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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 ve kapasiteleri, normal durumda 5.000
m³/h, arıza durumda ise 6.500 m³/h lik gaz debisi sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir.
2010 yılında 3 adet RMS-B imalatı yapılarak şebeke daha da güçlendirilmiş, ayrıca Mimarsinan OSB hattı için 1 adet MS-B imalatı yapılmıştır.
Her 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.
2010 yılında 29 adet PE 125, 23 adet PE 90, 5 adet PE 63 ve 4 adet PE 40 olmak üzere
toplam 61 adet polietilen vana montajı yapılmıştır.
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.
2010 yılında yeni imara açılan ve imar tadilatı
olan 2, 26A, 27, 28, 29 ve 31 bölgelerde,
342.839 mt polietilen hattın dizayn hesaplamaları yapılarak güncellenmiş ve avan projeleri
oluşturulmuştur.
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.

Branch lines establish the connection between the main line and region
regulators and there is a built-in steel valve at the entrance of every
region regulator. Region regulations are generally installed on green areas of municipalities and their capacity is designed in a way to maintain
5.000 m³/h and 6.500 m³/h gas flow in normal and failure state,
respectively.
In 2000, the network has been strengthened further by the construction of 3 units of RMS-B and also 1 unit of MS-B was constructed for
Mimarsinan OSB line.
Every region is designed independently from each other and the regulators within the region are collected to each other with mesh system
through high density polyethylene lines. The regions are divided into sections with 500-1000 houses. At the entrance of each section and at
mesh system after two section entrance valves, polyethylene valves are
designed in a way to minimize the gas interruption space at the network.
In 2010, 61 units of polyethylene valve were mounted in total as 29
units of PE 125, 23 units of PE 90, 5 units of PE 63 and 4 units of PE
40.
Calculations of polyethylene line design are performed based on normal
and breakdown state of each region regulators. It is considered that region regulators will perform 100% supply in normal state and the active
ones will perform 80% supply in case one of them fails. Maximum speed
is limited to 25 m/s and 30 m/s in normal and failure state of distribution network, respectively. The pressures in the network are limited to 4
Bar max and 1.5 Bar min.
In 2010, at regions # 2, 26A, 27, 28, 29 and 31 which were zoned
for construction and having alterations, design calculations of 342.839
meters polyethylene line were updated and preliminary projects were
developed.
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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 ve SAP de satın alma talepleri
açılmakta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sahaya imalatların yapılması için verilmektedir.
2010 yılında 62 km polietilen hat, 7 km çelik hat, 3 adet RMS-B ve
1 adet MS-B projesi olmak üzere toplam 189 adet tatbikat projesi
yapılmış, projelerin malzeme ihtiyaç listeleri hazırlanmış ve satın alma
talepleri SAP de oluşturulmuştur. Tüm tatbikat projeleri planlandığı gibi
uygulanmış ve malzeme planlaması tam olarak sağlanmıştır.
2010 yılında Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğünden gelen
516 adet dağınık hat talebin sahada etüt ve tespiti yapılarak her bir
hattın malzeme, işçilik, yüzey kaplama, dizayn ve harita maliyet hesaplamaları yapılmış ve CRM de kayıt altına alınmıştır.
The GasWorks software is utilized for design calculations. The software
2010 yılında şirket içi eğitimler kapsamında
Proje Uygulama ve İşletme Bakım Birimlerine
iki adet olmak üzere tasarım girdileri, çıktıları,
dizayn kriterleri ve hesap programı hakkında
eğitimler verilmiştir.

enables to calculate the quantities of line between two nodal points,
loads on the nodal points, pressure of supply source and speed ratings.
The software uses Renouard formula and Hardy Cross iterative method.
Design calculations are examined and approved by the consultant company licensed by EPDK. On the MicroStation software, design calculations approved by the consultant company are converted into construction draw, the materials used in project are listed, the project cost is
set and purchase requests are opened in the SAP. After the necessary
controls are performed, they are presented to the field for construction.
In 2010, 189 construction draws were made in total as 65 km of polyethylene line, 7 km of steel line, 3 units of RMS-B and 1 unit of MS-B
project, materials requirement lists of the projects were developed and
purchase requests were generated in the SAP. All construction draws
were applied as planned and material planning was provided completely.
In 2010, the survey and identification of the request for 516 units of distributed line from Marketing and Customer Services Department were
performed, costing of each line in terms of material, labour, surface
coating, design and map was carried out and they were recoded on the
CRM.
In 2010, under the intracompany trainings, the Project Implementation,
Operation and Maintenance Units were provided with two trainings on
design inputs and outputs, design criteria and calculation schedule.
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HARİTA & CBS BİRİMİ
MAP & GIS DEPARTMENT

Bilgi yönetimi çağında artık bilginin saklanmasından ziyade paylaşılması, görüntülenmesi,
raporlanmasının yanı sıra konumlandırması da fazlasıyla önem kazanmaktadır. CBS birçok
süreci içerisinde bulunduran bu sürece dâhil olan tüm verileri raporlayıp konumlandırıp
akıllı veriler haline getirebilmekte olup uluslar arası tüm platformlarda değişik uygulamalara
sahne olmaktadır. Bu platformlardan en önemli sektörü oluşturan enerji sektörünün dallarından olan doğalgaz şirketlerinde de Coğrafi Bilgi Sistemleri zorunluluk haline gelmektedir.
Türkiye’de doğalgaz dağıtım faaliyetleri 4646 sayılı Doğalgaz Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından koordine edilmektedir. Doğalgaz Piyasası Mevzuat
Yönetmeliği’nin madde:64’te belirtilen kıstaslar neticesinde doğalgaz altyapı bilgi sistemi
kurulması zorunlu hale getirilmiş olup genel hatlarıyla bu sistemde neler olacağı belirtilmekte ve detaylandırılması Temel Teknik Kriterleri Madde: 5 de yapılmaktadır. Bu Kapsamda;
adres sorgulama, bina sorgulama, BR sorgulama, Vana grubu sorgulama, servis kutusu
sorgulama gibi sorgulamalarla birlikte bu verilere ait istatistiksel verilerin görüntülenmesine Sharing, displaying, reporting and positioning information, rather than
keeping it secret, is considerably important in the age of information
olanak sağlamaktadır.
Doğalgaz şirketlerinde CBS, pazarlama faaliyetlerinden abone alımına projelendirmeden
yapım faaliyetlerine, işletme faaliyetlerinden iç
tesisata kadar birçok süreci içerisinde bulundurmakta olup iş disiplinlerini kontrol etmekte
ve düzeltmektedir.
KayseriGAZ’da CBS doğalgaz dağıtım lisansı
aldığı 2004 yılından günümüze kadar hizmet
etmekte olup, her geçen sene değişik uygulamalarla şirketin misyon ve vizyonuna uygun geliştirmelerle birlikte sosyal sorumluluk görevlerini de yerine getirmiştir. Bunlardan en önemli
olanı elindeki mevcut haritaları web ortamına
aktararak Kayserili vatandaşların kullanımına
açmıştır. Temel noktasında doğalgaz şebekesinin güvenliği üzerine kurulmuş olup abone
alım süreciyle devam etmekte olan Kayserigaz
CBS, sistem içerisinde imalatı tamamlanmış
tüm çelik hatlar, polietilen hatlar, servis hatları, bu hatlara ait tüm fittingsler, vana grupları,
bölge regülatörleri gibi doğalgaz şebekesine
ait tüm elemanlar bulunmaktadır. Bununla beraber hâlihazır haritalar, imar planları, uydu
fotoğrafı, ilçe, mahalle, cadde/sokak bilgileri
ile desteklenmiştir. Bu sayede adres bilgi sistemi de kurulmuştur.
Oluşturmuş olduğu bu adres verileri 2007 yılı
içerisinde şirketin SAP’ye geçmesiyle birlikte
bir ilke imza atarak ISU-CBS entegrasyonunu
gerçekleştirerek abone alım sürecinde adres
bilgilerinin CBS üzerinden SAP’ye akması sağlanmıştır.

management. GIS has the capacity of reporting and positioning all data
including and included in many processes, makes them intelligent data
and witnesses various applications in all international platforms. Geographical Information System thus becomes a requirement in natural
gas companies which are the branches of energy sector constituting the
most important sector among these platforms.
Natural gas activities are coordinated by the Energy Market Regulatory
Authority (EPDK) in accordance with the Natural Gas Law # 4646. Establishment of natural gas infrastructure information system is obligated
in accordance with the provisions of article 64 of the Natural Gas Market Legislation Regulations and details and components of this system
are specified in the 5th article of Basic Technical Criteria in general
terms. In this scope, display of queries including address query, building
query, BR query, valve group query and service box query and relevant
statistical data is enabled.
In natural gas companies, GIS includes many processes such as marketing activities, subscription, project design, construction activities,
operating activities and interior installation and controls and regulates
working disciplines.
In Kayserigaz, GIS has been in service since 2004 when natural gas
distribution license was obtained and performed its social responsibility
duties by means of various applications and improvements complying
with company’s mission and vision. First and foremost, it transferred
the maps it has in hand to the web environment and brought into the
use of citizens in Kayseri. Kayserigaz GIS, which was established for
the security of natural gas network and subscription period of which
is maintained, contains all elements of natural gas network such as all
steel pipelines, polyethylene pipelines, service pipelines and all fittings of
such pipelines, valve groups, district regulators manufacture of which
are completed within the system. In addition, present maps are supported with development plans, satellite photos and information of district,
quarter and street/road.
Bringing in something new, ISU-GIS integration was realized by the company’s transition to SAP in 2007 and address information were transferred to SAP over CBS in the process of subscription.
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DİJİTAL GAZ AÇMA (DİPOS) DÖNEMİ BAŞLADI
DIGITAL GAS OPENING (DIPOS) PERIOD STARTS

With the use of digital approval system; project outcomes of Kayserigaz
and all documents relating to the project (policies developed online or
manual, customer agreement, conformity certificate for device, technical form, deed, etc.) are now submitted online.

Sahada dijital onaya geçiş ile birlikte
Kayserigaz’da bulunan proje çıktıları ve projeyi
ilgilendiren tüm evrakların (dijital ya da manüel hazırlanmış poliçeler, müşteri sözleşmesi,
cihaz uygunluk belgesi, teknik form, tapu v.s.)
teslim işlemleri dijital ortamda gerçekleşiyor.
Kayseri’nin Doğalgaz Dağıtım ve Pazarlama
faaliyetlerini yerine getiren Kayserigaz her yıl
yapmış olduğu yenilikleri ile sürekli gelişim gösteriyor. Enerji sektörünün model şirketi olma
vizyonuyla çalışan Kayserigaz yeniliklerine devam ederek sahada tesisat kontrol işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağladı.
2004 yılından itibaren Kayserigaz’da kullanılan
Zetacad entegrasyon işleminin ardından dijital
gaz açma(Dipos)sistemi de devreye alındı. Dijital gaz açma işlemleri gaz açma personelleri
tarafından mobil cihazlarla gerçekleştiriliyor.
Dijital gaz açma işlemleri yapılmadan önce
proje onayı gerçekleştirilmiş tesisat için yetkili
doğalgaz firması SAP sisteminden gaz açma
işlemi için randevu talep ediyor ve böylece randevu bölgelerine ait ekiplerin listesi proje tasarım programının sistemine (dipos) aktarılması
sağlanıyor.

Performing Natural Gas Distribution and Marketing activities for Kayseri, Kayserigaz makes continuous improvement every year through its
innovations. With its vision of to be a model company in energy sector,
Kayserigaz continues to introduce innovations and in this regard, started
to use online control of inner installations.
After the integration of Zetacad, being used by Kayserigaz since 2004,
the digital gas launch system (Dipos) has been put into use. Digital gas
launch procedures are carried out through mobile devices by gas launch
staff. Before these procedures, the natural gas company authorized for
installation and with approved project requests for an appointment from
the SAP system for gas supply and the list of staff concerning the appointment regions are forwarded to the system (Dipos).
On the appointment date, gas supply procedure of installations to be
accepted by the staff of Kayserigaz is performed as the approval is
processed in mobile devices. Installation control result statement of
the approved installation is transmitted to the system of project design
application. For installations which are not approved, rejection criteria
concerning the installation are determined and recorded on the SAP system of Kayserigaz through mobile devices. Authorized inner installation
company fixes the reasons for rejection and requests new appointment
from the SAP system.
Kayserigaz continues to introduce innovations in order to reach the climax in customer and company satisfaction and takes firm steps forward
in providing better services for Kayseri.

Randevu tarihinde Kayserigaz’ın gaz açma personelleri tarafından kabulü yapılacak olan
tesisatlarının gaz açma işlemi mobil cihazlara onayı girilerek gerçekleştiriliyor. Kabulü gerçekleştirilen tesisatın tesisat kontrol sonuç beyanı anlık olarak proje tasarım programının
sistemine iletiliyor. Kabulü gerçekleştirilemeyen tesisatlarda ise tesisata ait red kriterleri
seçilerek mobil cihazlar aracılığı ile Kayserigaz SAP sistemine kaydı yapılıyor. Yetkili doğalgaz firması tarafından tesisat retleri düzeltilerek SAP sisteminden yeniden randevu talep
etme işlemi gerçekleştiriliyor.
Kayserigaz müşteri ve firma memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacı ile yaptığı yeniliklere devam edip Kayseri’ye daha iyi hizmet sunmak yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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İLKÖĞRETİM OKULLARINA ÇEVRE
KONULU SEMİNERLER DÜZENLENDİ
ENVIRONMENT-THEMED SEMINARS WERE
CONDUCTED FOR ELEMENTARY SCHOOLS

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak
bir projeye imza atmayı planlayan Kayserigaz, ilköğretim okullarında çevre konulu seminer
düzenlendi.
Kocasinan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izni ile Kocasinan bölgesine bağlı 30 ilköğretim okulunda Kayserigaz İç Tesisat personeli çevre konulu bilinçlendirme eğitimleri verdi.
Kayserigaz; okullarda seminer projesi ile ilköğretim okullarındaki öğrencilerin çevre bilincine
katkı sağlamayı hedefliyor. Öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla; çevre nedir,
hava kirliliği ve çözüm önerileri, en çevreci yakıt doğalgaz, küresel ısınma, su, elektrik ve
kâğıdın tasarruflu kullanımı gibi konularda bilgiler verildi. Seminerde öğrencilere, binaların
yalıtımı, toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilmesi, temiz enerji kaynakları gibi konularda da bilgiler aktarıldı.
Seminerler boyunca notlar alan ve sorularla
sunuma aktif bir şekilde katılan çocuklara, Mili
Eğitim Müdürlüğünden alınan izin kapsamında
“Dolgi Doğalgazı Öğretiyor” kitapları hediye edilerek çocukların en çevreci yakıt olan doğalgaz
hakkında bilgi edinmeleri de sağlandı.
Kayserigaz; çevreyi koruma bilincini ve doğaya karşı duyarlılığını “Yeşil İle Barışık, Mavi
İle Dost, Temiz Bir Kayseri İçin” sloganıyla
Kayseri’ye merhaba dediği ilk günden itibaren
sürdürüyor. Bu kapsamda; aktif olarak katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ile en çevreci yakıt doğalgazla örtüşen çevreci yaklaşımlarına
devam etmekte.

Kayserigaz, planning to achieve a project to help bringing up conscious
generations for a clean environment and a healthy future, organized
environment-themed seminars in elementary schools.
Kayserigaz’s Interior Installation personnel gave environment-themed
awareness-raising educations in 30 elementary schools in Kocasinan
district upon the permission of Kocasinan Directorate of National Education.
Kayserigaz aims to make contributions to the environment awareness
of students in elementary schools by virtue of the seminar projects in
schools. Information about the definition of environment, air pollution
and solution suggestions, natural gas which is the most ecological fuel,
global warming, economical use of water, power and paper and similar
subjects were focused in order to raise the environmental awareness
of students. Students were also informed on subjects like insulation of
buildings, incentive of the use of public transportation vehicles and clean
energy sources.
Books of “Dolgi Teaches Natural Gas” were presented to children having
taken notes and participated in the presentation actively during seminars
upon the permission of the Directorate of National Education and they
were informed about the most ecological fuel, natural gas.
Kayserigaz has maintained its awareness of environmental control and
sensitivity for nature since its first day of activity in Kayseri with the
motto “a more green, more blue and more clean Kayseri”. In this scope,
it carries on its environmentalist approach complying with the sense of
natural gas which is the most economical fuel through social responsibility activities it attends actively.
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PARA
Dünyanın en eski para örnekleri,M.Ö. 7. yüzyıldan kalmadır.
Aynı zamanda gerçek anlamda paranın ilk örnekleri olan bu
kalıntılar, Türkiye’nin batısında, Lidyalıların yaşadıkları topraklarda bulundu. Fasulye biçimindeki bu madeni paralar altın ve
gümüşten yapılmıştı.
Paraların bir yüzünde kralı simgeleyen aslan ve boğa motifi,
öteki yüzünde de değerini gösteren işaretler vardı. Zamanla
para kullanımı Batı Anadolu’dan tüm Akdeniz ülkelerine yayıldı.
M.Ö. 320 yılında bir yüzüne Büyük İskender’in profili basılan
paralar yapıldı. O dönemde, Büyük İskender Tanrı olarak kabul
edilmeye başlanmıştı. Daha sonra başka kral ve imparatorların
portreleri de paralar üzerinde görüldü. Kâğıt paraların ilk
kullanımı ise 11. yüzyılda oldu.
Moğol İmparatoru Kubilay Han, askerlerinin maaşlarını kâğıt
para ile ödemeye başladı. Avrupa’da ise kâğıt para ilk kez
1661 yılında Stockholm’de basıldı. Birkaç yıl sonra İngiltere’de
de kâğıt paralar görülmeye başlandı. Amerika kıtasında ilk kâğıt
banknotlar, 18. yüzyılda ortaya çıktı.
İnsan hayatına damgasını vuran en önemli sembollerden biri
olan para ticaretin gelişmesinde önemli bir ekonomik faktörde
olmuştur.

MONEY
The oldest money samples of the world dates to the 7th
century B.C. These remnants, being also the first examples
of money in real terms, were found in the west of Turkey,
where Lydians lived. These coins in the shape of bean were
made of gold and silver.
On one side of the coin there were lion and bull patterns
symbolizing the king, and on the other side there were
marks indicating its value. The use of money spread from
Western Anatolia to all Mediterranean in time. Coins were
produced during 320 B.C. having a profile of Alexander the
Great. During that time Alex-ander the Great was deemed
as a god. Later on the portraits of other kings and emperors were seen on the coins. The first use of banknotes was
in the 11th century.
Kubilai Khan, the Mongol Emperor, started to pay his soldiers’ salaries with banknotes. In Europe the first banknotes
were printed in 1661 in Stockholm. The first banknotes in
the American continent emerged in the 18th century.
Money, which is one of the most important symbols of
human life leaving its mark on people’s life, also became a
significant economic factor for the development of trade.
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Güven biriktirip
kalite için harcadık

We have accumulated trust
and spent it on quality

61

İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ
OPERATION AND MAINTENANCE DEPARTMENT

2010 YILI PLANLI BAKIM DAĞILIMI
2010 Planned Maintanance

EKİPMAN ADI ADET
Equipment Name

Unit

BÖLGE REGÜLATÖRÜ (BR) BAKIMI 69
Regional Regulator Maintenance
VANA GRUBU (VG) BAKIMI 37
Valve Group Maintenance
GÖMÜLÜ ÇELİK VANA BAKIMI 354
Underground Steel Valve Maintenance

RMS-A BAKIMI 2
RMS-A Maintenance
SANAYİ & MÜŞTERİ İSTAS. BAKIMI 133
Industry and Customer Stations Maintenance
PLANLANMAMIŞ ARIZİ BAKIM 83
Unplanned Area Maintenance

Kayserigaz İşletme Bakım Müdürlüğü olarak
abonelerimize güvenli ve kesintisiz bir şekilde
gaz arzı sağlamak öncelikli görevlerimizdendir. Bu amaçla abonelerimizin doğalgazla ilgili
problemlerini kısa süre içerisinde gidermek için
7/24 çalışan bir organizasyon yapımız mevcuttur. Bu doğrultuda Ana Kumanda Birimi’ne telefonla iletilen problemin analizini anında yaparak
aboneyi yapabileceği ilk müdahale konusunda
bilgilendirir ve oluşabilecek daha büyük bir problemin önüne geçilmesini sağlar. Gelen ihbarın
akabinde, sahadaki Acil Müdahale Ekiplerinden
adrese en yakın olanı yönlendirilerek sorunun
bir an önce çözülmesi sağlanmaktadır.

As Operation and Maintenance Department of Kayserigaz, it is one of
our primary duties to provide our subscribers with safe and uninterrupted gas supply. To that end, our organizational structure is based
on working 24/7 in order to eliminate the natural gas problems of our
subscribers at the shortest time possible. Accordingly, the department
analyses the problem submitted by the subscriber on Main Control Unit
via phone, informs the subscriber about the primary measures to be
taken and prevents bigger problems that may occur. After the incoming
notice, the department directs the closest Emergency Response Team
to the address and resolves the problem as soon as possible.
Continuous contact between Main control Unit and Emergency is highly
important for our business. In this regard, Kayserigaz adopted Digital
Wireless Communication System as of 2010 and became the first institution using digital wireless system in Kayseri and the sector. By means
of vehicle tracking application in this system, the locations of vehicles
are monitored minute-by-minute and the closest route is notified to the
teams.
Our Emergency Response Teams outclassed other companies in the
sector in 2010 by responding 4558 notices in 9.91 minutes on average. The teams reached this success by responding gas leak, line failure, electric arc and fire problems with emergency priority, within a time
shorter than the periods specified by the legislation.

Ana Kumanda Birimi’nin, sahadaki Acil Müdahale Ekipleriyle sürekli ve sağlıklı bir şekilde haberleşmesi, yaptığımız iş
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda 2010 yılı itibariyle Kayserigaz, Sayısal Telsiz Sistemi’ne geçerek Kayseri’de ve sektörde bir ilki
gerçekleştirmiştir. Bu sistemin bir parçası olan araç takip programı sayesinde sahadaki araçların yerleri anlık olarak izlenmekte ve adrese en yakın
güzergâh ekiplere bildirilmektedir.
Acil Müdahale Ekiplerimiz 2010 yılı içerisinde 4558 adet acil ihbara 9,91
dakika ulaşım ortalamasıyla bu konuda sektördeki diğer firmaların önüne
geçmiştir. Abonelerden gelen gaz kaçağı, hat hasarı, elektrik ark ve yangın
gibi acil müdahale önceliği olan ihbarlara yasal mevzuatın belirlemiş olduğu
süreden daha kısa sürede müdahale ederek haklı bir başarı elde etmiştir.
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2010 YILI İHBAR AYRINTILARI
2010 Notice Detail
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GAZ KAÇAĞI

Gas Absance

Gas Leakage

Kayseri halkının en konforlu yakıtı kullanabilmesi için şehrin tamamı yer altında
çelik boru hatlarıyla örülmüştür. Bu çelik hatlarda taşınan doğalgazın basıncı Bölge Regülatörü adını verdiğimiz ekipmanlar vasıtasıyla düşürülerek evsel kullanıma
uygun hale getirilmektedir. Her malzemede olduğu gibi çelik boruların da bir ömrü
vardır. Kayserigaz ekipmanları sağlıklı çalışabilmesi ve uzun ömürlü olması için
bakım ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda ilimizde şehiriçi taşımacılıkta
kullanılan hafif raylı sistemden dolayı meydana gelebilecek kaçak akımların çelik şebekemize zarar
vermesini engellemek amacıyla çinko anot bağlan- The entire city has been equipped with underground steel pipelines
in order to provide the most comfortable usage of gas for the peotıları yapılmış, şebekemiz güçlendirilmiştir.
Ayrıca yer üstünde bulunan tüm ekipmanlarımızın
sağlıklı çalışmasını devam ettirmek amacıyla topraklama revizyonları yapılmış ve korozyona karşı
önlem olması amacıyla özel karışımlı kimyasal boya
ile boyanmıştır.
Kayserigaz İşletme Bakım Birimi olarak şebekemizin sağlıklı ve uzun ömürlü gaz arzı sağlayabilmesi
için yıllık planlı bakımlar yapılmaktadır. Bu bakımlar
şebekemiz üzerinde bulunan RMSA istasyonları,
bölge regülatörleri, vana grupları, sanayi istasyonları, ölçüm istasyonları ve tüm ekipmanları ihtiva
etmektedir.

ple of Kayseri. The pressure of natural gas in those steel lines are
reduced by means of region regulators and customized for household use. As for all materials, steel lines also have a limited time of
use. In order to ensure healthy performance and long-life of equipments, Kayserigaz performs maintenance and improvements. In
this regard, zinc anode connections were installed and our network
was strengthened in order to eliminate the damage of potential leakage currents from light rail system used in urban transportation of
Kayseri.
Also, with the aim of ensuring the healthy performance of all aboveground equipments, grounding revisions were performed and they
were painted with special-mixed chemical paint.
As Kayserigaz Operation and Maintenance Department, we perform
annual planned maintenances in order to maintain healthy and longlife gas supply of our network. These maintenances include RMSA
stations, region regulators, industrial stations, measurement stations and all equipments on our network.

ACİL İHBAR ULAŞIM ORTALAMASI
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MALZEME KONTROL
VE DEPO SEVKİYAT BİRİMİ
QUALITY CONTROL AND STORAGE TRANSFER UNIT

Malzeme Kontrol;
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 başarıyla geçtikten sonra satın alma sürecimiz sonuçlanmaktadır. Bu
süreç malzemenin satın alma siparişinden başlayarak, malzemenin stoğa girmesi ve stoktan çıkaQuality Control;
rak sahada kullanılmasına kadar devam eder. Süreç içerisinde Yatırım malzemeleri kalite kontrol The equipment checking unit of Kayserigaz continuously checks the
prosedürü ve tedarikçi değerlendirme prosedürü compliance of materials during the process of purchasing, stock and
esas alınmaktadır.
field construction. After the investment materials to be purchased
Satın alma süreci sonunda Kayserigaz merkez
deposuna gelen yatırım malzemeleri kalite kontrolleri yapılabilmesi için depo ön kabul alanında
bekletilir.
Bu aşamada yapılacak kontrollerde yatırım malzemesi kalite kontrol prosedürü esas alınır. Bu
prosedürde aranan şartlar ise;
• Kayserigaz teknik şartnamesine uygunluk

pass the defined checking processes and quality control plans successfully, we initiate the purchasing process. This process starts with
the purchase order for material and continues as the material is
taken into the stock and then used in the field. During the process,
quality control procedure and supplier evaluation procedure on investment materials are taken as basis.
At the end of purchasing process, investment materials in the Kayserigaz’s main warehouse are kept in preliminary acceptance area of
the warehouse for quality controls.

• Görsel Kontrol

The checks to be performed in this process are based on quality
control procedure on investment materials. The requirements of this
procedure are as follows;

• Marka Kontrol

• Compliance with the technical specifications of Kayserigaz

• Malzeme sertifikası ve Test sonuçları’ dır.

• Packaging

Bu kontroller sonucunda uygunluğuna onay verilen malzemelerin depo girişi yapılmaktadır.

• Visual Checking

• Ambalaj

Depo Sevkiyat;
Kayserigaz depo sevkiyat birimi; Kayserigaz için
satın alması yapılan tüm yatırım, işletme ve sarf
malzemeleri en uygun ve kaliteli stok alanlarında
muhafaza etmektedir.
1.SAP sistemi üzerinden stok takibini yapmakta,
tüm stok malzemelerinin her ay sonu düzenli sayımını gerçekleştirip, sayım sonuçlarını üst yönetime raporlamaktadır.

• Brand Checking
• Material Certificate and Test Results.
The materials approved after the foregoing checks in terms of compliance are put in the warehouse.
Warehouse Shipment;
The warehouse shipment unit of Kayserigaz performs the storage of
all purchased investment, operation and consumable materials for
Kayserigaz in most proper and high-level stock areas.

2.Stok malzemelerinin raf ömürlerini takip ederek, bu kontrollerde FIFO (First In, First Out) kuralını uygulanmaktadır.

1. The unit performs the stock follow-up on the SAP system, conducts
regular inventory of all stock materials at the end of each month and
submits inventory reports to the top management.

3.Asgari stok seviyeleri SAP sistemi üzerinden
takip edilmektedir.

2. The unit follows up the shelf-life of stock materials and applies FIFO
(First In, First Out) principle in these checks.
3. Minimum stock levels are tracked on the SAP system.
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zamanla yarışarak
güven
kazandık

we have gained
trust in

time
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ELEKTRİK
Doğada var olan ve atomların birbirleri arasındaki etkileşiminde
dahi yer alan elektrik enerjisini ilk defa Amerikanın kurucusu
Benjamin Franklin keşfetmiştir.Tarihteki müthiş uçurtma deneyi
ve akabinde statik elektiriği kendi ürettiği cam fanus içerisine
hapsederek ilk elektrik kullanımını gerçekleştiren Franklin
döneminden sonraki bilim adamları ve mucitlere esin kaynağı
olmuştur.
Franklinden etkilenen yakın yüzyılın en büyük düşünürü Thomas
Edison 1000. Denemesinden sonra elektriği İnsan yaşamının en
önemli noktasına yerleştirmiştir. Bu yeni buluşu geceyi gündüz
gibi aydınlatacak elektrik sektörünün mihenk taşı ampüldür.
1879’da bir elektrik ampulü icat eden Edison . Kömürleştirilmiş
iplikten Flamanlarla deneyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış
kâğıt flamanda karar kıldı. 1880’de evde güvenle kullanılabilecek
ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladı. Ancak
1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Wilson Swan
da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Ampul camdı ve içinde
kömürleştirilmiş bir flaman bulunuyordu. Swan, ampulün içindeki havayı boşaltdı çünkü havasız ortamda flaman yanıp tükenmiyordu. Bu iki bilim adamı güçlerini birleştirmeye karar vererek
Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni kurdular.[25]
1883’de hayatının en büyük icadı olan Edison etkisi denen olayı
gerçekleştirdi; yani ısıtılmış bir filamanın moleküler boşlukta
elektron yayılmasını buldu. 1883’te bulduğu bu olay sıcak
katotlu tüplerin temelini oluşturdu. Daha sonra Akkor lambanın
üretimini geliştirmeyi başardı, bu da ampulün halk arasında
yaygınlaşmasını sağladı.

ELECTRICITY
Electric energy, existing in the nature and taking place even in
the interaction of atoms with each other, was firstly discovered
by Benjamin Franklin the founder of the United States. Franklin,
conducting the excellent kite experiment in the history and
later using the electricity for the first time by putting the static
electricity he produced in a lamp glass, became a source of
inspiration for scientists and inventors after him.
The biggest thinker of the recent century Thomas Edison, being
affected by Franklin, placed the electricity in the most important part of human life after his 1,000th experiment. This
new invention is the light bulb to illuminate the night like a day,
which is a touchstone of the electricity industry.
Edison, inventing an electric light bulb in 1879, decided on
carbon filament after performing experiments on carbonated
filament yarn. He produced light bulbs to be used safely at
home in 1880 and sold them for $2.5 each. However, Joseph
Wilson Swan, an English scientist, also invented an electric
light bulb. The light bulb was glass and there was a carbon
filament in it. Swan deflated the air in the bulb, because the
filament did not burn up in an airless environment. Those two
scientists decided to combine their powers and founded the
Edison and Swan United Company.
He conducted the Edison effect which was the biggest invention of his life in 1883; meaning he found the electron spread
of a heated filament in molecular space. This event he found in
1883 created the basis for hot cathode tubes. Then he succeeded to develop the production of glow lamp, and this lead
the light bulb to become more common among people.
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İşe önce yolumuzu
aydınlatarak başladık

We began with
illuminating the way first
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SEKTÖRÜMÜZDE İNANILMAZLARI
GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ
WE KEEP ACHIEVING THE
UNBELIEVABLE IN THE INDUSTRY

2010 yılı genelindeki tanıtım faaliyetleri süreçlerimiz, geçici personellerimizin iş alımının
ardından; aktif pazarlama teknikleri, gözlem ve roll-play eğitimleri ile başlamıştır.
Kayserigaz bünyesinde faaliyetlerini yürüten diğer müdürlüklere bağlı birimlerden temsilcilerin yer aldığı Pazarlama Süreç Takımı; Pazarlama faaliyetlerinde şirket katılımını sağlamak,
her müdürlükten gelecek olan fikirleri değerlendirmek, farklı pazarlama stratejileri uygulamak ve etkili pazarlama faaliyetleri yapabilmek amacıyla kurulmuştur.
Faaliyet etkinliğini artırmak amacıyla pazarlama personeli gruplara ayrılmıştır. Mahallelerde etkili pazarlama yapılabilmesi için mahalleler, potansiyellerine göre gruplara ayrılmıştır.
Mahallelerdeki potansiyel yapı ve doğalgaz kullanım durumları göz önünde bulundurularak
her mahalle için ayrı ayrı pazarlama stratejileri geliştirilmiştir. Pazarlama personelin verimliliğini artırmak amacıyla personele aylık hedefler verilmiştir. Her ay sonunda hedefe yaklaşım
After hiring temporary staff, our advertising activities in 2010 started
durumları ve gruplarındaki mahallerin durumları
with active marketing techniques and observation and role-play trainhakkında birebir görüşmeler yapılmıştır. Pazarings.
lama personellerimiz; mahallede doğalgaz kullanımı, sosyoekonomik yapı, müşteri beklentileri Consisting of representatives from units of other departments conve mahallenin sorunları hakkında bilgi almak için ducting activities within Kayserigaz, Marketing Process Team was esmüşterilerimizle sürekli iletişimde olup araklılar- tablished in order to ensure the participation of company in marketing
la ziyaretlerde bulunmuştur.
activities, to evaluate ideas of every department, to adopt different
Mahalle bazlı yapılan faaliyetlerin etkili olması,
mahalledeki konutların doğalgaz kullanmaları
için beklentilerini, soru ve şikâyetlerini değerlendirebilmek amacıyla muhtarlar toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda muhtarlardan, doğalgaz kullanımına katkı sağlamaları istenmiştir.
İç tesisat firmalarının, pazarlama faaliyetlerine
destek vermelerini sağlamak amacıyla, pazarlama personelinin haftalık çalışma programı hakkında iç tesisat firmalarına telefonla, mail gibi
iletişim kanallarıyla bilgi verilmiştir. Ayrıca kampanya ve etkinliklerin efektif olması için, mahal-

marketing strategies and to carry out effective marketing activities.
Marketing staff is divided into groups in order to increase the efficiency
of activities. The streets are divided into groups based on their potentials with the aim of performing effective marketing there. By considering the potential structure and use of natural gas in the streets,
different marketing strategies have been developed for each street. In
order to increase the efficiency of marketing staff, monthly targets are
defined. At the end of every month, direct meetings are held on the
status of targets and streets. Our marketing staff is in contact with
the customers and visits them in order to get information on the use
of natural gas, socioeconomic structure, customer expectations and
problems in the streets.
In order to ensure the efficiency of street-based activities and to evaluate expectations, questions and complaints of households regarding
the natural gas, mukhtars’ (governors of the smallest social units)
meeting was held. In this meeting, the mukhtars were asked to make
contributions for the use of natural gas.
In order to ensure the support of interior installation companies to the
marketing activities, they are informed via phone and e-mail on weekly
working schedule of marketing staff. Also, 11 meetings were held in
total with interior installation companies on the potential structure of
streets and marketing strategies, with the aim of ensuring the efficiency of campaigns and activities.
In 2010, all detections were performed on GPRS device in order to
prevent incorrect drawing of the detected and measured buildings on
the GIS and to eliminate potential problems in operation processes.
Except for the detected and measured buildings, direct marketing activities were performed with mukhtars or the customers demanding
detection and measurement at houses where the natural gas was not
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lerdeki potansiyel yapı ve pazarlama stratejileri ile ilgili olarak İç Tesisat firmaları ile yıl içinde
toplam 11 toplantı yapılmıştır.
2010 yılında tespit, ölçüm yapılan binanın, GIS 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 veya tespit, ölçüm talep eden müşteri ile birlikte birebir
pazarlama faaliyeti yapılmıştır. Tespit ölçüm aktivitesi yapılan bölgelere kampanya görselleri
dağıtılmış, bu bölgelerde pankart asılmıştır. Tespit, ölçüm aktivitesine gidilen yol güzergâhı
üzerinde bulunan doğalgaz kullanmayan binalar not alınmış ve bu binalar ile birebir görüşülmüştür.
Harita GIS biriminden alınan veriler üzerinden, henüz hattın geçmediği ve potansiyeli yüksek
olan mahaller pafta üzerinden belirlenerek,
pazarlama faaliyeti yapılmıştır. Hat olmayan
mahallelerden gelen talepler aynı gün değer- installed. In regions where detection and measurement activities were
lendirmeye alınarak, ilgili adreslere pazarlama carried out, campaign flyers were handed out and banners were hanged
faaliyeti yapılmıştır. Hatta yakın olan mahal- in these regions. The buildings located on the way to area where deteclerde pazarlama faaliyeti yapıp, potansiyel du- tion and measurement activity was to be performed and not equipped
rum hakkında bilgi alarak, mahalle sakinlerinin with natural gas were noted and direct interviews were held with these
households.
abonelikleri gerçekleştirildi.
Yıl içerisinde, insanların evde oldukları vakitler
dikkate alınarak hafta sonları ve hafta içi saat
21.00’e kadar pazarlama faaliyeti yapılmıştır.
Bu çerçevede 60.564 bireysel pazarlama faaliyeti yapılmıştır. Ayrıca merkezi, resmi, ticari
ve üretim işletmeleri ile kooperatiflere yapılan
pazarlama faaliyetleri BBS sayısının artmasında önemli ölçüde rol oynamıştır. Görüşülen 124 adet binadan 108 adet bina kaydı
ile 4.246 BBS abonelik kaydı alınmıştır. 171
adet inşaat firması ile görüşülerek 122 adet
binanın kaydı ile 16.632 BBS abonelik kaydı
alınmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
bulunan okullar,12.Hava Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TOKİ, Kayseri İli Jandarma
Bölge Komutanlığı, İtfaiye, Sanayi odasına
bağlı işyerlerine ait bilgiler alınarak doğalgaz
kullanmayanlara yönelik ziyaretler yapılmıştır.
2010 Yılı içerisinde görüşülen 602 resmi ve
ticari işletmeden 2742 BBS değerinde abonelik alınmıştır.
2010 yılı pazarlama faaliyetlerimizin yanı sıra;
sömestri tatilinde anadolunun en büyük alış
veriş merkezinde düzenlenen Kayserigaz Dolgi
Çocuk Tiyatrosu, Çevre Haftası’ nda Çevre Orman İl Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirilen
Çevre Tırı Etkinliği, Kayserigaz 1. Badminton
Turnuvası, Güzel dilimiz Türkçe’nin Dünyaya
tanıtılmasına vesile olan Türkçe Olimpiyatları
ile İncesu Üzüm Festivali etkinliklerinde aktif
olarak pazarlama faaliyetleri yürütülmüştür.

Based on the data from Map & GIS Unit, streets without line but high
potential were identified and marketing activities were carried out. The
demands from the dwellers of the streets with no gas lines were evaluated within the same day and marketing activity was held with respective individuals. Additionally, neighbourhood residents were subscribed
through marketing activities in nearby streets and information on their
status was collected.
In 2010, by considering the hours when people are at home, marketing
activities were performed at the weekends and on weekdays until 21:00.
In this regard, 60.564 individual marketing activities were carried out.
Also, marketing activities conducted with public, commercial and production enterprises and cooperatives have played an important role in
the increase of BBS subscribers. From 124 buildings we interviewed,
108 buildings entries and 4.246 BBS subscription entries were made.
By getting in touch with 171 construction companies, 122 buildings
entries and 16.632 BBS subscription entries were made. Several visits
were conducted for non-users of natural gas, by getting information on
schools managed under the Directorate of National education, 12th Air
Base, the Land Forces Command, TOKİ (Housing Development Administration of Turkey), the Gendarmerie Regional Command of Kayseri,
Fire Department, Business Enterprises operating under the Chamber of
Industry. 2742 BSS subscriptions were received from 601 public and
commercial enterprises in 2010.
In addition to the foregoing, active marketing activities were performed
in 2010 at Kayserigaz Dolgi Children’s Theatre organized in mid-term
break at the largest shopping centre of Anatolia, at Environmental Truck
Activity organized in cooperation with the Provincial Department of Environment and Forestry during the Environment Week, at the 1st Kayserigaz Badminton Tournament, at the Turkish Olympiads and at İncesu
Grape Fest.
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Cebinize ve Doğaya Dost Kampanya
Kayserigaz tarafından, 2009 yılında olduğu gibi çevre bilincini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere mavi bir gökyüzü ve yeşil bir Kayseri miras
bırakmak amacıyla 7 Taksit kampanyası yapılmıştır. Kampanya süresi boyunca abone olan her yeni müşteriye özel kutusu içerisinde bir çam fidanı
armağan edilmiştir.
7 Taksit Kampanyası ile 15.000 BBS değerinde
yeni abonelik kaydı alınmıştır.
İnanılmaz Fırsat, İnanılmaz Kazanç
Kayserigaz, tüm Kayseri halkını doğalgaz konforuna kavuşturmanın yöntemini bulmak için 2010
yılında bir süreç ekibi oluşturarak çalışmalarına
başlamıştır.
Bu çalışmalar neticesinde en ekonomik, en çevreci, en verimli yakıt doğalgazı tüm Kayseri’de alt
yapısını tamamlayarak ulaştıran Kayserigaz, “İnanılmaz Fırsat” kampanyasıyla konforu yaşamanın
maliyetini günlük rutin bir harcamanın ödenebilirlik
düzeyine taşımıştır.

Budget and Nature Friendly Campaign
Kayserigaz ran 7 Installments Campaign, as in 2009 to raise environmental awareness and leave a blue sky and a green Kayseri to the
next generations. A pine sapling in its special box was presented to
each new customer having subscribed during the campaign.
New subscriptions in the value of 15.000 BBS were registered
through 7 Installments Campaign.
An Incredible Opportunity and an Incredible Advantage
Kayserigaz carried out its activities by constituting a process management team in 2010 in order to find the way of providing all people
living in Kayseri with the comfort of natural gas.

Kayserigaz; kampanyasında doğalgaz tesisatı yaptıracak tüm vatandaşlar için 15 ay sıfır faiz ve
36’aya kadar vade seçeneklerini 2010 yılında doğalgaz kullanımına geçmek isteyen vatandaşların
teveccühüne sunmuştur.

As a consequence of these activities, Kayserigaz completed the infrastructure works in whole Kayseri; provided the most economical,
the most environmental and the most efficient natural gas and took
the cost of living comfortably to the affordability level of a daily routine
expense through the “Incredible Opportunity” campaign.

Tüm vatandaşlar için Kayserigaz’ın finans çözümü
olan kampanya doğalgaza geçişteki tüm masrafları 15 ay sıfır faiz ile kredilendirerek ödeme imkânı
sağlamıştır.

Kayserigaz offered options of 15-month zero interest and maturity
up to 36 months in its campaign for all citizens to have natural gas
installation.
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The campaign, finance solution of Kayserigaz, provided all citizens
with the opportunity of paying all expenses of natural gas installation
by credits of 15 months with zero interest.

Kayserigaz finans çözümü; Avrupa’da lider konumunu, bilişim, yatırım finansmanı, operasyonel filo kiralama, tüketici finansmanı ve sigorta alanlarında güçlü pozisyonuyla sürdüren
Société Générale’ in Türkiye Merkez Şubesi (Société Générale) tüketici kredileri markası
olan KrediVer ve Çalık Holding’in yatırım bankacılığı alanında, temel kredi işlevine ek olarak
müşterilerine dış ticaret aracılığı, faktöring, kredi finansmanı ve gayri nakdi krediler konularında hizmet veren bankası Aktif Bank işbirliğiyle ile
oluşturulmuştur.
Finance solution of Kayserigaz was created in cooperation with
KrediVer, the brand for consumer credits of Société Générale’s
Turkey Central Branch (Société Générale) maintaining its leading
position in Europe in the areas of informatics, investment financing, operational fleet leasing, consumer financing and insurance
with its powerful position and Aktif Bank, the bank of Çalık Holding
providing service for its customers in the areas of foreign trade
brokerage, factoring, credit financing and non-cash credits in addition to its main function.

Doğalgaza geçiş sürecindeki masrafları sıfır faizle
kredilendiren Société Générale, Aktif Bank ve Kayserigaz işbirliği, tesisat firmalarını da kampanyaya dâhil
ederek vatandaşlara firma tercih etme hakkı sunmuştur. Başvuru işlemleri Kayseri’de bulunan Kayserigaz onaylı iç tesisat firmalarının tamamına yakınında
ve Kayserigaz’da yapılmıştır.
Doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşların uygun ödeme koşullarının sağlanması taleplerini ve Kayseri’nin
hava kirliliğini daha fazla yaşamaması için inanılmaz
fırsat kampanyası gerçekleştirilmiştir.

The cooperation of Société Générale having credited all costs
arising from natural gas installation, Aktif Bank and Kayserigaz
included natural gas companies into the campaign and provided
citizens with the right to elect company. Application procedures
were carried out in the domestic installation companies approved
by Kayserigaz in Kayseri and in Kayserigaz.

• Kampanyaya Katılan İç Tesisat Firması Sayısı: 33
• Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı: 2.535

The Incredible Opportunity campaign was carried out in order to
meet the demands of citizens wanting to use natural gas for easy
payment terms and prevent air pollution in Kayseri.

• Kredi Kullandırılan Kişi Sayısı: 1.505
• Kredi Kullandırılan Toplam Tutar: 3.572.928 TL

•
Number of Domestic Installation Companies Having Participated in the Campaign: 33

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk defa gerçekleştirilen
kampanya, birçok doğalgaz dağıtım firmasının “İnanılmaz Fırsat Kampanyası” nı birebir model alarak
gerçekleştirdiği kampanyalarla sektörün tüm oyuncuları kazanmıştır.

•

Number of Applicants: 2.535

•

Number of Credit Users: 1.505

•

Total Amount of Credit Used: TL 3.572.928

Thanks to the campaign having been carried out for the first time
in the sector of natural gas distribution, all players of the sector
obtained achievement through the campaigns of many natural
gas distribution companies carried out by exactly taking “Incredible Opportunity Campaign” as a model.
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HİZMET ETMEYİ SEVİYORUZ
WE LOVE PROVIDING SERVICE

Kayserigaz, 2007 yılından bu yana hizmet verdiği Kayseri’de birçok alanda
başarılarından dolayı yerli, yabancı sermaye ve kamu kurum, kuruluşları tarafından takdir edilmiştir. Müşterileri ile birebir iletişim halinde olan Kayserigaz
Müşteri Hizmetleri Birimi, Kayseri halkına hizmet etmekten mutluluk duyan
güler yüzlü çalışanlarının 2010 yılı müşteri memnuniyeti oranları da bu tespitin kanıtı niteliğindedir. İlgili faaliyet dönemimiz içerisinde;
Danışmada ISO 27001 Bilgi Güvenliği kapsamında 01.04.2010 tarihinden
itibaren ziyaretçiler kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 545 ziyaretçi kaydı,
98.375 fotokopi hizmeti, 8.783 bilgilendirme ile toplam 107.703 işlem ile
hizmet verilmiştir.
Muhaberatta toplamda 10.611 işlem ile gelen evrak, giden evrak, kargo ve
faks hizmetleri verilmiştir. Döküman Yönetim Sistemi ile gelen-giden evraklar
dijital olarak arşivlenmiş ve sistem üzerinden ilgilerin ulaşılması sağlanmıştır.
Müşteri Hizmetleri Banko bölümünde, 10.890 adet Bağlantı anlaşması,
33.795 adet Gaz Kullanım Sözleşmesi, 11.408 fesih dilekçesi alınarak toplamda 56.093 işlem ile müşterilerimize hizmet
verilmiştir.
Kayserigaz has been acclaimed by domestic, foreign enterprises, pubAbonelik feshi sürecinde 10.652 işlem ile abonelerimizin sözleşmeleri iptal edilerek veznelerimizden veya bildirdikleri banka hesaplarına güvence bedelleri iade edilmiştir.

lic institutions and bodies in Kayseri since 2007 thanks to its success
in many areas. This is also approved by customer satisfaction ratings
received by Customer Services Unit of Kayserigaz as they offer direct
communication with the customers and are pleased with providing
services for. The unit carried out the following activities in the respective activity year;
Under the ISO 27001 Information Security, the unit started to register
guests as of 04.01.2010. In this activity, 107.703 units of transactions were performed in total; 545 guest registrations, 98.375 photocopies and 8.783 information services.
In correspondence; incoming papers, outgoing papers, courier and
fax services were rendered as 10.611 units of transaction in total.
Incoming-outgoing papers were archived online on Document Management system and access to such data was provided on that system.
In the counter section of Customer Services Unit, 56.093 units of
transaction were carried out in total by receiving 10.890 connection
agreements, 33.795 gas purchase agreements and 11.408 petitions
for annulment.
Within process on the annulment of subscriptions, 10.652 units of
transaction were performed, the agreements of subscribers were
cancelled and the respective amounts were returned from pay desks
or specified bank accounts.
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Her yıl uluslararası bağımsız araştırma firmalarına yaptırılan araştırmalar neticesinde
2008 yılında müşteri sadakati %68, 2009 yılında %84 iken 2010 yılında %85 olmuştur.
Müşteri memnuniyetinin arttırılması ile ilgili hedeflerimiz kamsamında müşterilerimizin %81
i 20 dakikanın altında işlem yaptırmış; %81 müşterinin %32 sinin işlemi 2 dakika içerisinde
tamamlanmıştır.
2010 Yılında çalışanlarımıza abonelik desteği için prim uygulaması başlatılmıştır. Prim uygulamasında Şirket yöneticileri hariç tutulmuştur. Prim uygulaması ile 5.126 BBS abonelik
kaydı alınırken 9.932 TL prim maaşlarla ile beraber müsait zamanlarında aktif pazarlama
faaliyeti gerçekleştiren personelimize ödenmiştir.
Bu faaliyetlerin ışığında; Müşteri Memnuniyeti oranımız 2010 yılında %87’ ye çıkmıştır.
Müşteri Hizmetleri birimi olarak, yukarıda belirttiğimiz faaliyetlerin sonucunda yakaladığımız
Based on the surveys performed every year by international independent
memnuniyet oranı bizleri memnun etmekle birresearch companies, the customer loyalty rate has become 85% in
likte, 2011 yılı faaliyet dönemimizde de aynı öl2010, while it was 68% in 2008 and 84% in 2009.
çüde müşterilerimizin memnun ederek 2011
yılı müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere As part of our objectives to increase of customer satisfaction, 81%
çıkartmak konusunda tüm çalışanlarımız ka- of our customers completed their transactions under 20 minutes and
rarlıdır.
32% of this 81% completed their transactions in 2 minutes.
Çözüm Odaklı Olduk
Çözüm noktasının öncelikli görevi, müşterilerinden gelen talepleri hızlı ve etkin şekilde
çözüme kavuşturmaktır. Çözüm noktasında
müşterilerinden gelen sözlü ya da yazılı talep-

In 2010, we started to apply premium campaign to support our employees in terms of subscription. Company executives were excluded from
this campaign. Under this campaign, we received 5.126 BBS subscription forms and 9.932 TL was paid to our staff carrying out active marketing activities when available.
In consideration of such activities, our rating of customer satisfaction
increased to 87% in 2010. As the Customer Services Unit, the said satisfaction ratio we reached as a result of foregoing activities also pleases
us and all our staff is determined to offer better customer satisfaction in
2010 and increase our ratio to higher levels.
Now we are solution oriented
The primary task of customer point to resolve the demands of customers in a fast and effective manner. At the customer point, verbal or
written demands of customers are rapidly processed on the system
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ler hızlı şekilde sistem üzerinden işleme alınır ve istek, beklenti, talep ve şikâyetlerle ilgili
birimlerle görüşülerek neticelendirilir. Çözüm Noktası 2010 yılında 32 bin müşterimize yardımcı olmuştur. Yıl içerisinde 10 bin müşteriyle yüzyüze görüşerek, 22 bin müşterinin de
444 54 29 numaralı çağrı merkezinden gelen çağrılarına yanıt verilmiştir. Müşterilerimizin
her türlü soruları başarılı şekilde cevaplanmış, tüm problemleri başarılı şekilde çözüme kavuşturulmuştur. 2010 yılında Çözüm Noktası’ na yönlendirme oranı %14, Çözüm Noktası’
nın ilk görüşmede müşteri talebi, beklentisi ve şikayetini sonuçlandırma oranı %86’ dır.
Müşterilerinin ne istediğini anlamaya çalışan ve
kurum içerisinde bu taleplerin uygulanabilirliği
yönünde çalışmalarını yürüten Çözüm Noktası
fatura son ödeme tarihi ile ilgili müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda Çözüm Noktası tarafından düzenlemeler yapılmıştır. Bankaya
otomatik ödeme talimatı veren müşterilerimizin
fatura son ödeme tarihleri her ayın 16-23 günlerinde istenilen tarihe göre ayarlanmıştır. Müşterilerimizin fatura takiplerini yapabilmeleri için
mail adresleri tanımlanarak, bilgilendirme yapılmıştır. Hafta içi her gün saat 08-20.00 arasında hizmet veren çözüm noktası, mesai bitiminden sonra sesli çağrı sistemi kurulmuştur. Sesli
çağrı ile ulaşan müşterilerimize çözüm noktası
tarafından dönüş yapılmıştır.
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and they are concluded after contacting units related to requests,
expectations, demands and complaints. The Customer Point offered
assistance to 32.000 customers in 2010. Direct communications
were held with 10.000 customers and 22.000 customers calling the
centre, 444 54 29 phone number, were provided with answers. We
provided responses for all kinds of problems of our customers and
such problems resolved successfully. In 2010, the rate of forwarding
to the Customer Point was 14% and the rate of meeting the demand,
expectation of, and resolving the complaint of customers at first call
was 86%.
Recognizing the demands of customers and performing its activities
on the practicability of such demands within the corporation, the Customer Point carried out some arrangements in line with customer
demands on the latest payment date of invoices. Latest invoice payment dates of customers with automatic payment order at banks were
arranged on the demanded date between 16th and 23rd days of each
month. In order to provide invoice monitoring for the customers, their
e-mail addresses were registered and they were informed on this procedure. Rendering service between 08:00-20:00 on weekdays, the
Customer Point is now equipped with voice call system operating after
the close of business day. Accordingly, the Customer Point called such
voice calls back.
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RADYO
Televizyon bugün en yaygın elektronik haberleşme şekli
olmasına rağmen bir zamanların gözde aleti radyo hala
en yaygın yayıncılık aracı olarak yerini korumakta. Radyo
olmaksızın, günlük yaşamımızda yer alan birçok hizmet ve
konfor mümkün olmayacaktır. Radyo, halkın emniyetinin
sağlanmasında, endüstriyel üretimde işletmede, tarımcılıkta,
nakliyatçılıkta eğlence dünyasında uzay seyahatlerinde deniz aşırı
haberleşmelerde kısacası aklınıza gelebilecek birçok noktada
kullanılmaktadır.
İtalyan kaşif Guglielmo Marconi radyonun babası olarak kabul
edilir. İngiliz bilim adamı James Maxwell 1865 yılında elektronik
olarak üretilen radyo dalgalarının yayılma teorisini kurmuş ve
Alman fizikçisi Heinrich Hertz, 1888 yılında Maxwell’İn teorisini
pratik olarak gerçekleştirerek bu konuda öncülük etmişlerdir.
Marconi ile birlikte 1898 yılında ilk radyo resmen doğmuş oldu.
İlk kullanımı gemiden sahile haberleşme içindi. 1923 yılında
yüksek frekans radyo dalgalarının iyonsfer’e çarparak dünyaya
döndüğü ispatlanınca radyo, deniz aşırı haberleşme de dahil
olmak üzere hızla yaygınlaştı.
İnsanlık tarihinde önemli yere saip olan radyo ilk zamanlarında
kitlelelerin bilgilendirilmesi amacıyla kullanıldı.Hatta yakın tarihimizdeki birçok savaşta savaşan taraflardan radyo’nun gücünü
keşfedenler etkin propagandayla savaşlara yön verir oldular.
Radyo ile ilgili en ilginç çalışma ise 1938 yılına dayanmaktadır.
Dünyaca ünlü edebiyatçı yazar Orson Willes Dünyalar Savaşı isminde radyo tiyatrosu yaptı.Dünyalar Savaşı Radyo Tiyatrosunda
Amerikalıların marslıların istila ettiği dramatik bir dille anlatıldı.
Radyosunu geç açan yüz binlerce Amerikalı bir anda tiyatro oyununu haber metni gibi algılayıp Amerikalıları gerçekten Marslıların
istila edeceğini düşünerek hızlı şekilde bulundukları bölgeleri terk
ettiler.

RADIO
Although television is the most common electronic communicating device today, radio, once being a favour-ite device,
still keeps its place among the most common broadcasting
devices. Many services and eases of our daily life will not
be possible without the radio. Radio is used in ensuring the
public safety, industrial production, business administration,
agriculture, shipping, entertainment, space travels, overseas
communi-cation, shortly, many fields we may think about.
Guglielmo Marconi, Italian inventor, is known as the father of
radio. English scientist James Maxwell founded the theory of
radio waves propagation produced electronically in 1865 and
the German physicist Heinrich Hertz pioneered in this subject
by materializing the Maxwell theory practically in 1898. The
first radio was officially born with Marconi in 1898. The first
use of it was for communication from ships to the coast. In
1923 when high frequency radio waves were proved to return
to the world upon hitting the iono-sphere, the radio became
more common including the overseas communication.
Radio having an important place in the history of humanity,
was used to inform the masses early on. Even in many wars
of the recent history, those who discovered the power of
the radio among the fighting parties began to lead the wars
through efficient propagandas.
The most interesting work about radio is from 1938. Orson
Welles, a world-known literature author, made a radio theatre
named War of Worlds. It was told dramatically that Martians
invaded the United States at the World of the Wars Radio
Theatre. Hundred thousands of Americans turning on their
radios late, mistook the play as news and abandoned the areas they live thinking that Martians are really going to invade
the United States.
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KAYSERİ’NİN DOĞALGAZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ALTYAPISI EMİN ELLERDE
NATURAL GAS INFORMATION TECHNOLOGIES
OF KAYSERİ IS IN SAFE HANDS
Completing its enterprise resource planning (ERP) in 2009, Kayserigaz have started to work on the protection of information
in 2010. Some of the projects implemented in this context by
Kayserigaz Information Technologies Development in 2010 are
as follows;
1. BGYS (Information Security Management System)

2009 yılında kurumsal kaynak planlama (ERP) altyapısını tamamlayan Kayserigaz, 2010 yılı ile birlikte
bilginin korunması üzerine çalışmalarına başlamıştır.
Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğünün bu kapsamda 2010’da gerçekleştirdiği projelerden bazıları
şunlardır;
1. BGYS ( Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi )
2. ITIL
3. 802.1X
4. WEB DİSASTER
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Bilgi Güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için
bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar.
Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kâğıt üzerinde
yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir, posta
ya da elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da kişiler arası sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi
hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde
korunmalıdır.
Bu noktadan yola çıkarak; “Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonuyla çalışan Kayserigaz, ISO
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını
almaya hak kazanarak başarı hikâyelerine bir yenisi
daha eklemiştir. Kayserigaz, ISO 27001 sertifikasına
sahip olarak; bilgi varlıklarını koruduğunu, ilgili taraflara, özellikle de müşterilerine bilgilerinin koruma altında
olduğu güvencesini vermektedir ve müşterilerinin bilgilerinin güvenliğine gösterdiği özeni kanıtlamıştır.
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2. ITIL
3. 802.1X
4. WEB DISASTER
Information Security Management System
Information Security maintains the increased consistency of
business activities, minimization of potential failures in such
activities and protection of information from important threats
to ensure the efficiency of investments. Information can be obtained in many ways. It can be written on a paper, stored online,
transferred via mail or e-mail or expressed verbally by individuals.
Regardless of its type, information must be protected properly.
Accordingly, carrying on its business with the vision of “being
a model company of the energy sector”, Kayserigaz has qualified to receive the ISO 27001 Information Security Management System Certificate and has thereby added a new success
story to its previous ones. With the grant of the ISO 27001
certificate, Kayserigaz assures related parties and especially its
customers that their data are kept under perfect protection and
proves the care shown with respect to the security of customer
data.
The limits and scope of the BGYS have been defined by setting out the characteristics of business (activities), organization
(managerial units), business place, assets and technology and
explaining the reasons for every detail to be excluded. Managerial units and activities to be included in the information security
management system are designated. It is considered that online
information is always exposed to the threats. Therefore, it is
vitally required to identify these threats and take necessary mea-

İş (aktiviteler), organizasyon (yönetimsel birimler), işin mekânı, varlıklar ve teknoloji karakteristikleri belirtilerek ve kapsam dışında kalacak olan her ayrıntının sebepleri açıklanarak BGYS’nin sınırları ve kapsamı tanımlamıştır. Hangi yönetimsel
birimlerin ve aktivitelerin bilgi güvenliği yönetim kapsamı içerisinde yer alacağı belirlenmiştir. Elektronik ortamda bulunan bilgiler sürekli tehlikeler ile karşı karşıya
olduğu gözönüne alınmıştır. Bu tehlikeleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak
kaçınılmaz zorunluluk olarak görülmüştür. Bu Standart ile Kayserigaz sistematik
olarak tehlikeleri ortadan kaldıracak önlemleri almayı, riskleri minimize etmeyi ve
güvenlik politikaları ile hem veri kaybını engellemeyi hem de piyasa imajını artırmayı hedeflemektedir.
Kayserigaz bilginin, faaliyetleri, hatta belki şirketin devamı
şıdığı bilinciyle ISO/IEC 27001 sertifikasını alma kararını
vermiştir ve 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlıklarını tamamlamıştır. Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu ISO 27001 kapsamında başlatılan çalışmaların I. Basamak denetimi 18/19
Haziran’da, II. basamak denetimi ise 3/4 Ağustos’ta Moody tarafından gerçekleştirilmiştir.
ITIL İle Hizmet Kalitesi Anlayışı Değişti
ITIL, Bilgi Teknolojileri Alt Yapı Kütüphanesidir. (Information Technology Infrastructure Library) ITIL en iyi uygulamaların (best practices) ve deneyimlerin bir araya getirilmesi
ile oluşturulmuş bir kütüphanedir.
Bu kütüphane, bir BT yönetim metodolojisine dönüşmektedir. Çünkü ITIL’ı uygulayan firmalar BT servislerinde gözle
görülür bir iyileşme elde etmişlerdir. Genelde bu iyileşmeler hizmet seviyesi kalitesinin yükselmesi, erişe bilirliğinin
artması, doğru kapasite planlamasının yapılarak maliyetlerin kontrol altına alınmasıdır.

için büyük önem tasures. Based on these facts, Kayserigaz aims to take necessary measures to systematically eliminate such threats,
minimize the risks and prevent data loss and improve its
market image by means of security policies.
Being aware that information is of crucial importance for
the continuance of activities and even for the continuance
of the company itself, Kayserigaz decided to obtain the ISO/
IEC 27001 certificate and completed its preparation within
a very short time of 6 months. The I. Step Audit of the activities initiated within the scope of the ISO 27001 Information Security Certification was executed on June 18/19 by
Moody, while the II. Step Audit took place on August 3/4.

ITIL Changes the Service Quality Approach
ITIL is the Information Technology Infrastructure Library. ITIL
is a library of best practices and experiences. This library
is now being adopted as an IT management methodology
since the companies utilizing ITIL have achieved noticeable
improvements in their IT services. In general, such improvements are the increase in service quality, accessibility and
keeping the costs under control by way of correct capacity
planning.
In Kayserigaz, the application of ITIL practices has decreased the costs, increased customer satisfaction and efficiency and provided activities for services with better standards. The Helpdesk file used for calls from the corporation
was converted on the basis of ITIL and the infrastructure
of Helpdesk software to be put into use in the future was
established. ITIL processes were taken into consideration
and improvements were carried out on calls incoming for
IT, forwarding them to related persons and ending the calls.
Monthly reports are developed on the Helpdesk file and
business practices are improved accordingly.
ITIL philosophy can be applied to the corporations in all sectors with different scales. Thanks to its flexibility, corporations configure their services compatible with ITIL or the
other way around. ITIL maintains the communication be-
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Kayserigaz’da ITIL pratiklerinin kullanılmasıyla maliyetler azaltılmış, müşteri memnuniyeti ve verimliliği artırılmış ve daha iyi bir standartta hizmet verebilmek için çalışmalar yapılmıştır. Kurum
genelinden gelen çağrılar için kullanılan Helpdesk dosyası ITIL tabanlı hale getirilmiş ve ileride devreye alınması düşünülen helpdesk yazılımının alt yapısı oluşturulmuştur. Kayserigaz’da BT ye gelen
çağrıların alınması, ilgili kişilere yönlendirilmesi ve çağrının sonlandırılmasında ITIL süreçleri dikkate
alınarak iyileştirmeler yapılmıştır. Helpdesk dosyası üzerinden aylık raporlamalar yapılıp, iş yapış
şekillerinde iyileştirilmeler yapılmaktadır.
ITIL felsefesi her sektördeki, farklı boyutlardaki kurumlara uygulanabilir. ITIL esnek bir yapıya sahip
olması sebebi ile kurumlar hizmetlerini ITIL’e uyumlu duruma getirebilirler veya tam tersi olarak
ITIL kurumlara uygun hale gelebilir. Kurum ile BT arasında gerekli olan etkileşimi hızlı ve belirli
kurallar çerçevesinde sağlar, BT Hizmetlerini yöneterek, bir veya birden çok iş birimine destek
verebilir hale getirir. ITIL oluşumunu sağlayan başlıklar
aslında servis yaşam döngümüzün oluşmasını sağlayan tween the corporation and IT in a fast way and under certain
süreçler ile bunların dışında bu süreçleri etkileyen ve BT criteria, manages IT services and makes them support one or
organizasyonumuzun dışında bulunan iç müşteri ve dış more business units. The elements of ITIL are the processes
tedarikçi süreçleri servis yaşam döngümüzü etkileyen establishing service life-cycle, internal customer and external
süreçlerden meydana gelir.
supplier process affecting these processes and outside of our
Kayserigaz Bilgi Teknolojileri, Yardım Masası, İş Geliştirme, Periyodik İşler ve Rutin görevlerinde kurmuş olduğu süreçleri ITIL sayesinde bir adım ileri taşımış ve
Türkiye’de 27001 sertifikalı ve ITIL felsefesine göre süreçlerini düzenleyen nadir kurumlardan birisi olmuştur.
Ağ İletişimi Güven Altında (802.1X Projesi)

IT organization.
Thanks to the ITIL, Kayserigaz has taken a step further in
its processes developed under Information Technologies, Help
Desk, Business Development, Periodical Works and Regular Tasks and has become one of few corporations with the
27001 certificate and adopting ITIL in its processes in Turkey.

Günümüz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Altyapıları, Global
Internet Ağına bağlanan tüm bilgisayarların kontrol edilebilirliği üzerinde çalışmaktadır. Bu kontrolün amacı,
kötü niyetli iç ve dış tüm etkenlerden kişi ve kurumları
korumaktır. Kayserigaz da bu gereksinime uygun olarak
2010 yılı içerisinde kendi iç ağına erişim ve iç ağdan
dışarıya çıkış altyapılarını kontrol eden bir protokol standardına geçiş yapmıştır.

Secure Networking (802.1X Project)

802.1X projesi ile Kayserigaz ağında bulunan bilgisayarların güvenli bir şekilde Kayserigaz etki alanına dâhil olmaları sağlanmıştır. Kayserigaz kullanıcılarının, sistemin

With the 802.1X project, all computers in the Kayserigaz network are safely connected to the Kayserigaz domain. Accordingly, the Kayserigaz users are now able to receive the same
IP address from the system and manage their operations
easily. By improving the security in line with the developing
technology, the efficiency and security has established within
the corporation and business operations are now maintained
with more security. Guest users connecting to the Kayserigaz
network system were separated from the users in domain and
forwarded to a separate virtual network.

Today’s Information Technologies and Communication Infrastructures are working on the controllability of all computers
connected to the Internet. The purpose of this control is to
protect individuals and corporations from all malicious internal
and external factors. In line with this requirement, in 2010,
Kayserigaz has adopted a protocol standard that controls access to internal network and outputs from that network.

802.1X is a port-based network access control standard. It
provides login to the network via user account (usernamepassword). It uses user authentication method. Thus, the
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her noktasından aynı IP adresini alabilmesi ve yönetiminin bu şekilde kolaylaşması sağlanmıştır.
Gelişen teknolojide güvenliği arttırma gerekliliğini yerine getirilmesi ile şirket çapında verimlilik ve
güvenlik sağlanmış, mevcut süreç daha güvenli işler hale getirilmiştir. Kayserigaz network sistemine dâhil olmak isteyen misafir kullanıcılar, etki alanın da ki kullanıcılardan ayrılarak ayrı sanal ağda
tutulması sağlanmıştır.
802.1X port tabanlı ağ erişim kontrol standardıdır. Kullanıcı bilgileri (kullanıcı adı-parola) yardımı ile ağa bağlanılmasına izin verilmesini sağlar. Kullanıcı doğrulama yöntemi kullanılır. Böylece
Kayserigaz ağında işlem yapacak kişilerin bilgisi tutulmuş olmaktadır. Bilgi güvenliği kapsamında
da önem taşıyan bu çalışma ile Kayserigaz ağından erişim misafirler için kısıtlı ve kontrollü olarak
verilmektedir.
Misafirlerin ağa güvenli bağlanması 5651” internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar
yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında” kanun ile de bu sistem şirketler için yapılması gereken bir
zorunluluk haline gelmiştir. Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve
toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları
ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer
ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas
ve usulleri düzenlemektir.
Web Dısaster
Disaster sistemler; insan ya da doğal afet sonucu oluşabilecek kesintilerin minimize edilmesi ve mümkünse hiç
olmaması ile ilgili yedekleme altyapılarını tanımlar. Aynı
zamanda da, bu amaçla oluşturulan prosedür, politika
ve aşamaların tümüne verilen genel bir terimdir.
Kayserigaz web Disaster sistemleri herhangi bir sebeple mevcuttaki erişimin aksamasına izin vermeden başka
lokasyonda bulunan disaster sistemlerin devreye girme-

user accounts connecting to the Kayserigaz network must be
registered. Through this operation which is also important in
information security, the access provided for guest users of
the Kayserigaz network is limited and controlled.
Connection of guest users to the network safely has become a
requirement for corporations under the Law no. 5651 on “the
Regulation of Online Publications and the Combat of Crimes
Committed by Online Publications”. The purpose and scope of
this law is to regulate obligations and responsibilities of content providers, hosting providers and access providers and
procedures regarding the combat for certain online crimes
through content, domain and access providers.
Web Disaster
The disaster systems define recovery infrastructures for minimizing and eliminating (if possible) the interruptions that may
occur as a result of human error or natural disaster. Also, it
is a general term used for all procedures, policies and stages
developed to that end.
Web Disaster systems of Kayserigaz enables the activation
of disaster systems in a different location, without interruption to the access in available one. Thanks to the web disaster, the impairment of corporate identity due to interruptions
was prevented and data on the website was backed up. The
customers are now able to visit www.kayserigaz.com.tr without any interruption. Paying highest attention to the customer
satisfaction, Kayserigaz once again proved its care for the
customers.
Thanks to the WEB Disaster System, online transactions provided on www.kayserigaz.com.tr such as online services, bank
ftp, GIS-web and web portal are now operating without interruption.
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“Kayserigaz tüm abonelerini kullandığı iş zekâsı sistemi
üzerinden takip ederek görsel analizlerle kurumsal verimliliği
ve müşteri memnuniyetini daha da arttırmaktadır.”

sini sağlamaktadır. web disaster çalışması ile kurumsal kimliğin kesintiler yüzünden
zedelenmesi engellenmiş ve web sayfasındaki bilgiler yedeklenmiştir. Müşteriler kesintisiz olarak www.kayserigaz.com.tr sayfasını kullanabilmektedir. Müşteri memnuniyetini her zaman en üstte tutan Kayserigaz bu çalışması ile de müşterilerine verdiği
önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir.
WEB disaster sistem ile www.kayserigaz.com.tr adresinden hizmet verilen online işlemler, banka ftp, gis- web ve wep portal gibi uygulamalarda da kesinti olmamaktadır.
Kayserigaz Doğruyu Biliyor
Bilgi teknolojileri konusunda gerçekleştirdiği projeleriyle sektörde örnek şirket haline
gelen Kayserigaz için sıra bilgiyi değerlendirmeye geldi. Bu amaçla 2010 yılında yoğun
bir veri kalitesi çalışması başlatılarak Kayserigaz’ın doğru veriyi doğru zamanda değerlendirebilmesi ve doğru kararlar alabilmesi amacıyla birçok proje gerçekleştirilmiştir.
1.İŞ ZEKÂSI (BI – BUSINESS INTELLIGENCE)
2.BONAPART
3.İÇ TESİSAT FİRMA DEĞERLENDİRME
4.ABYS TAKİP
İş Zekâsı Projesi (BI-Business Intelligence)
Bilginin öneminin gün geçtikçe değerli hale geldiği iş dünyasında bu bilgiden nasıl yararlanacağının bilinmesi en önemli nokta haline gelmiştir.
Kurumlarda rekabet avantajı yaratacak, ileriye
dönük doğru bilgilerin oluşturulması ve bu oluşturulan bilgilerden geleceğe yatırım yapacak
sonuçların üretilmesi, İş zekâsı çözümleriyle olanaklı hale gelmektedir.
Kayserigaz İş Zekası uygulamaları, kurumun geçmişi bilmesini, bugünü yönetmesini ve geleceği
öngörmesini sağlayan kapsamlı ve entegre bir
iş zekası çözümüdür. Kayserigaz, teknik bilgisi
(know-how) ve sektörel tecrübesi ile teknolojideki

Serving as an exemplary company in the sector thanks to its projects
on information technologies, now it is the time for Kayserigaz to evaluate the information. To that end, in 2010, Kayserigaz initiated an intensive activity for data quality and developed many projects for timely
evaluation of correct data and taking sound decisions.
1. BUSINESS INTELLIGENCE
2. BONAPART
3. INTERIOR INSTALLATION COMPANY EVALUATION
4. ABYS
Business Intelligence Project
In the business world where significance of information is increasing
day-by-day, the most important issue has become the knowledge on
taking the advantage of such information. Business intelligence solutions enable the development of forward-looking sound information
that offers competitive advantage for corporations and the production
of results from such information to invest in the future.
Business Intelligence Practices of Kayserigaz are comprehensive and
integrated solutions that provide recognizing the background of corporation, managing today and estimating the future. Thanks to its knowhow and experience in the sector, Kayserigaz continues to shape the
future by adopting the latest developments in technology.
Business intelligence solutions make the companies able to comprehend the present state under today’s difficult economic climate and
to take sound decisions regarding the future. In a sense, the capacity
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en son gelişmeleri uygulayarak geleceğine yön veren bir şirket olmayı sürdürmektedir.
İş zekâsı çözümleri şirketlere, günümüzün zorlu ekonomik koşullarında mevcut durumu daha iyi anlamayı ve geleceğe yönelik kararlarda daha isabetli olmayı sağlıyor.
İş zekâsını kullanabilme becerisi bir anlamda şirketin IQ’ sunu ortaya koymaktadır.
Bir şirketin IQ’ su ne kadar yüksekse, o derece esnek hareket edebilir. İş zekâsı
çözümü, iş sonuçlarını kestirebilme becerisiyle birlikte geleceğe yönelik daha erken ve doğru kararlar almayı sağlar. Şirketlerin
daha zeki hareket etmelerini sağlayan iş zekâsı
çözümleri, önemli rekabet avantajları kazandır- to use business intelligence reveals the IQ of a company. Higher IQ in
a company provides more flexible movement in the sector. Business
maktadır.
Dünyada çok hızlı bir şekilde kullanımı yaygınlaşan iş zekâsı çözümleri, Doğalgaz dağıtım pazarlama sektörünün önde gelen ve pek çok konuda
olduğu gibi ‘Bilgi Teknolojileri’ alanında da model
bir firması olan Kayserigaz’da gerçekleştirilen İş
Zekâsı projesi ile hayat bulmuştur. Kayserigaz
tüm abonelerini QlikView iş zekâsı sistemi üzerinden takip ederek görsel analizlerle kurumsal
verimliliği ve müşteri memnuniyetini daha da arttırmaktadır.

intelligence solutions offer the capacity to anticipate the results of
business activities and to take earlier and more solid decisions for the
future. Enabling more intelligent operations for the companies, business intelligence solutions provide important competitive advantages.
The use of business intelligence solutions is increasing worldwide dayby-day. Accordingly, Kayserigaz, as a leading company in natural gas
distribution and marketing sector and a model in the field of Information Technologies”, has started to adopt such solutions in its Business Intelligence Project. Kayserigaz monitors all subscribers on the
QlikView business intelligence system and improves its corporate efficiency and customer satisfaction by means by visual analyses.

İş Süreçleri Yazılımı (Bonapart)
İş Süreçleri Yönetimi «Bonapart» iş süreçlerini
otomatize ederek organizasyonların verimliliğini
ve etkinliğini geliştirme çalışmasıdır. Proje ile
süreçleri, insanları ve bilgiyi bir araya getirirken
Kayserigaz‘ın ihtiyaç duyduğu dinamik altyapının,
iş akışlarının, iş kurallarının ve hizmetlerin ayrışması sağlanmıştır. İş süreçlerini tanımlamak
proje çalışmalarının göreceli olarak kolay tarafı

Business Processes Software (Bonapart)
Business Processes Management (Bonapart) is the activity to automate the business processes and improve the productivity and efficiency of organizations. With this project, the processes, individuals and information are combined and the dynamic infrastructure,
work flows, business principles and services required by Kayserigaz
are separated. Defining of the business processes was relatively the
easier part of project activities. Removing the barriers in business
fields, identifying the owners of processes and managing the transitions in between processes correctly were more difficult part of such
activities.

Under the business processes activities performed in Kayserigaz,
a neutral team was organized to monitor the processes. Process

“Kayserigaz is monitoring all of its subscribers on QlikView
Business Intelligence System by using visual analysis and thanks
to there analysis customer satisfaction is increased.”
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olmuştur. Daha zor olan bölüm, iş alanlarının arasındaki engelleri yıkmak ve süreçlerin sahiplerini
belirlemek; süreçler arası geçişleri doğru yönetmek olmuştur.
Kayserigaz’da yapılan iş süreçleri çalışmasında süreçleri dinleyecek tarafsız bir takım kurulmuştur.
Kayserigaz iş süreçlerini, süreç sahiplerinin bire bir anlatması ile süreç haritaları oluşturulmuştur.
Oluşturulan süreçler yazılım aracılığı ile görselliğe kavuşturularak ve analiz aşamasına geçilmiştir.
Analiz aşamasında süreç sahiplerinden çalışma zamanlarının sistemsel veriler ile belirlenmesi
istenmiştir. Belirlenen zamanların süreçlerle birlikte analizi sağlanarak ve süreçlerde ki aksaklıklar
belirlenmiştir. Genel olarak problemsiz çalıştığı tespit edilen süreçler için belli periyotlar da simülasyonlar yapılmaya devam etmektedir. Süreçlerde tespit edilen problemlerde de iyileştirme maps were developed based on cooperation between process ownçalışmaları yapılmaktadır.
ers. The developed processes were visualized on the software and
İç Tesisat Firma Değerlendirme
Proje ile yetkili iç tesisat firmalarının değerlendirildiği bir sistem oluşturulmuştur. Burada amaç
bu firmaların müşterilerine daha iyi hizmet vermesini sağlamaktır. Puanlama sistemi ile hangi
firma daha iyi iş yapıyor takip ederek müşterileri
memnuniyeti hedeflenmektedir. Firma puanlamaların da kullanılan kriterleri açıkça belirtilmiştir.
ABYS Takip Yazılımı
ABYS sistemin de ki data kayıplarını önlemek
amacıyla yapılan proje ile kullanıcılara, kolay kullanılabilir ve rahat anlaşılabilir bir ara yüz sağlanmış ve kullanıcıların ABYS’de bulunan kayıtlara
erişimi sağlanmıştır. Kullanıcıların web ara yüzleri kullanmasını sağlayarak her yerden erişimleri
mümkün olmuştur.
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analysis state was initiated. During the analysis stage, the process
owners were asked for identifying the working periods based on systemic data. The periods set out by this way were analyzed together
with such processes and the failures of them were identified. The
simulations are still developed at regular intervals for processes that
are working without problems in general. Also, improvement activities
are now performed on problems detected in processes.
Interior Installation Company Evaluation
With this project, the system was developed to evaluate the authorized interior installation companies. The purpose is to enable such
companies to provide better services for their customers. It aims to
monitor the activities of companies and achieve customer satisfaction
based on scoring system. The criteria used in scoring the companies
are provided clearly.
ABYS Tracking Software
The project performed in order to prevent data loss in the ABYS system has offered an easily manageable and more understandable interface for the users and they are provided with access to the records
in the ABYS system. The users are now able to maintain access by
using the web interfaces.
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ASPİRİN
Aspirin, ilk kez 1899 yılı Mayıs ayında, Almanya’nın Leverkusen
kentinde, Bayer AG firması tarafından toz halinde piyasaya
sürüldü. Aspirinin kimyasal adı olan “asetilsalisilik asit”, ilk kez
1853 yılında Alsaslı kimyacı Karl Gerhard tarafından sentetik olarak elde edilmişti. 1897 yılında ise Bayer firmasından
Dr.Felix Hoffman, bu maddeyi tedavi amacıyla ağızdan
alınabilecek kadar katışıksız bir biçimde üretmeyi başardı,
İnsanlığın Yakın tarihinde çıkan bu ilaç birçok hastalığa hala
derman olmayı sürdürüyor.

ASPİRİN
Aspirin was firstly introduced into the market by Bayer AG
in Leverkusen city of Germany in May 1899. The chemical
name of Aspirin “acetylsalicylic acid” was firstly produced as
a synthetic by Karl Gerhard an Alsatian chemist in 1853.
Dr. Felix of Bayer Company succeeded to produce this material in such a pure form that can be taken orally for treatment purposes. This medicine released in the recent history
of humanity still continues to be a cure for many diseases.
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KAYSERİGAZ 2010 YILI MALİ
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
KAYSERİGAZ 2010 FINANCIAL STATUS EVALUATION
2010 yılında küresel ekonomik krizin ardından ekonomik toparlanma süreci, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde farklılık göstermiştir. Hızlı büyüme oranlarını yakalayan gelişmekte
olan ekonomiler, küresel ekonomideki toparlanmanın itici gücünü oluştururken, gelişmiş
ekonomilerdeki iyileşme süreci ise beklentileri karşılamamıştır.
Türkiye ekonomisindeki toparlanma gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında daha hızlı devam
etmektedir. 2010 yılında enflasyon % 6,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2009’a göre iyileşme göstererek %62,9 olarak gerçekleşmiştir
(2009: %72,5)
2010 yılında Kayserigaz, faiz ve vergi sonrası kar elde ederek başarılı bir yıl geçirmiştir. Şehrin neredeyse tamamına götürdüğü gaz şebekesi ile Kayseri halkına kaliteli hizmet
vermeye devam eden Kayserigaz, elde ettiği gelirler
ile faaliyet giderlerini rahatlıkla karşılayabilmektedir.
Şebeke altyapısı için kullanılan yatırım kredisi taksitleri In 2010, the crisis recovery period after the global economic
crisis has been different in developed and developing countries.
sorunsuz bir şekilde ödenmektedir.
As the emerging economies that captured fast growth rates
proved to be the engine of recovery, economic activity and rates
of growth of developed economies failed to match the expectations.

GELİR TABLOSU
INCOME STATEMENT

x 000 TL 2009

% 2010

SATIŞLAR

126.525 - 12 %

110.843

SATIŞLARIN MALİYETİ

- 111.658 - 18 %

- 92.035

- 9.204

37 %

- 12.567

5.663

10 %

6.241

SALES

COST OF SALES

FAALİYET GİDERLERİ

OPERATION EXPENSES

BRÜT KAR

GROSS PROFIT

DİĞER GELİR/GİDERLER

249

155%

KUR FARKI GELİR/GİDERLERİ

155

- 391 %

OTHER INCOMES/EXPENSES

EXCHANGE DIFFERENCE INCOMES/EXPENSES

AMORTİSMAN

AMORTIZATION

VERGİ ÖNCESİ KAR
PROFIT BEFORE TAX

- 451

- 3.827

7%

- 4.107

2.240

3%

2.317

- 512

- 141 %

VERGİ

- 379

63 %

- 616

1.350

42 %

1.912

TAX

NET KAR

The gross profit, which was 5.6 million TL at the end of 2009,
was 6.2 million TL at the end of 2010. The year 2010 ended
with 1.9 million TL profit.

211

BRÜT KAR

VERGİ ÖNCESİ KAR

NET KAR

GROSS PROFIT

PROFIT BEFORE TAX (EBIT)

NET PROFIT
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%42

2010

2009

1.350
Mio.TL

2.317
Mio.TL
%3

2010

2.240
Mio.TL

2009

%10

2010

2009

5.663
Mio.TL

6.241
Mio.TL

1.912
Mio.TL

NET PROFIT

In 2010, Kayserigaz made profit after tax and interest and had
a successful year. Maintaining its quality services to the people
of Kayseri by means of gas network supplying almost every corner of the city, Kayserigaz is able to conveniently meet its operating costs through the generated incomes. The instalments of
investment loan used for network infrastructure are paid without problems.
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FİNANSAL GELİR/GİDERLER
FINANCIAL INCOMES/EXPENSES

The recovery in Turkish economy continues faster compared
to the developed countries. In 2010, the inflation was 6.5%.
In 2010, export/import coverage ratio was 62.9%, indicating
recovery in comparison to 2009 (2009: 72.5%).

KAYSERİGAZ KONUT GAZ SATIŞ FİYATI
(Household Gas Sale Price)

1,00

2007

2008

2009

(TL/m3)

2010

0,80

0,60

0,40

2009 yılı sonunda 5,6 mio TL olan brüt kar, 2010 yılı sonu itibariyle 6,2 mio TL olarak
gerçekleşmiştir. 2010 yılı 1,9 mio TL karla tamamlanmıştır.
2010 yılında 175,3 mio m3 gaz satılarak 98,0 mio TL satış cirosuna ulaşılmış ve 6,0 mio
TL brüt gaz satış geliri elde edilmiştir. Gaz satışları bir önceki yıla göre hacimsel olarak %1
artmış, fakat düşük gaz fiyatları nedeniyle parasal olarak %15 düşmüştür.
Toplam gaz hacmimizin %64’ünü taşınan gaz hacmi oluşturmaktadır. 2010 yılında serbest
tüketicilere 293,3 mio m3 gaz taşınarak 3,6 mio TL taşıma geliri elde edilmiştir. Taşıma
hacmi bir önceki yılla hemen hemen aynı seviyede gerçekleşmiştir (2009: 294,1 mio m ).
Gaz satışı ve diğer satışlardan oluşan toplam satışlar
2010 yılında 110,8 mio TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızın %88,5’ini gaz satışı, %7,9’nu Abone Bağlantı Bedeli gelirleri, %3,2’sini de taşıma gelirleri oluşturmaktadır.
2010 yılında 31.809 BBS yeni abonelik alınmıştır. Toplam abone sayısı 280.558 BBS’e ulaşmıştır. Toplam
abone sayımızın %78’ini konut aboneleri oluşturmaktadır.

By selling 175.3 million m3 of gas in 2010, 98.0 million TL
of sales turnover and 6.0 million TL of gross gas sales income were generated. Gas sales increased 1% by volume
compared to the previous year; however it decreased 15% in
terms of cash due to low prices in gas.
Supplied gas volume corresponds to 64% of our total gas volume. By supplying 293.3 million m3 of gas to eligible consumers in 2010, we generated 3.6 million TL of supply revenue.
The supply volume was almost the same as the previous year
(2009: 294. million m).
Total sales consisting of gas sales and others were 110.8
million TL in 2010. The percentage of our sales has been as
follows: 88.5% from gas sales, 7.9% from Subscriber Connection Fee and 3.2% from shipping fee.
In 2010, we welcomed 31.809 BBS new subscribers. Total
number of subscribers has become 280.558 BBS. Household subscribers correspond to 78% of our total number of
subscribers.
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FİYAT DAĞILIMI
PRICE DISTRIBUTION

En ekonomik, en verimli, en konforlu ve en çevreci yakıt olan
doğalgazı müşterilerimize sunarken Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereği doğalgaz satışıyla birim hizmet ve amortisman bedeli uygulanması gerekmektedir. Birim hizmet ve amortisman bedeli, dağıtım şirketinin
bir KWh doğalgazın müşteriye sunumu karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği toplam bedel olarak nitelendirilmektedir.
Bu yönetmeliğin atıf yaptığı Kayserigaz ihale
şartnamesiyle; 0.076 cent/kWh olarak 8 yıl
süreyle boyunca uygulanması gerekmektedir.
Dünyanın en önemli enerji kaynakları arasında
yer alan doğalgaz, tedarikçiler tarafından yurt
dışından ithal edilerek, yurt içindeki dağıtım şirketleri aracılığı ile ülkemizin dört bir yanında halkımızın kullanımına sunulmaktadır. En ekonomik
yakıt olma özelliği taşıyan doğalgazı Kayseri halkı ile buluşturan kurumumuzun elde ettiği kâr
oranı 1 m3 için sadece 0,081 cent/m3 olarak 2011 yılına kadar devam edecektir. 2011
yılından sonra ise Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu tarafından fiyat tavanına göre yeniden
belirlenecek birim hizmet ve amortisman bedeli
uygulanacaktır.
2009 yılı içerisinde abonelerimize fatura ettiğimiz tüketim bedelinin dağılımı içerisinde ortalama; %80’i tedarikçi firma, %15’i KDV, %3,5’i
ÖTV olarak pay edilirken bu bedelin sadece
%1,5’lik kısmı Kayserigaz‘ a kalmaktadır.
Kayseri halkına huzur ve güven ortamı içerisinde doğalgaz dağıtım hizmetini gerçekleştiren
kurumumuzun fiyat dağılımı üzerindeki kâr payı
minimum seviyede olmasına rağmen hizmet
kalitemiz ve müşteri memnuniyeti oranlarımız
2009 yılı içerisinde zirveye ulaşmıştır.

Distribution and Customer Services Regulation of Natural Gas Market
requires unit service and depreciation fee together with natural gas
sales while providing natural gas which is most economic, efficient,
comfortable and environmentalist fuel. Unit service and depreciation
fee is described as the total amount claimed by the distribution company from the customer against supply of 1 KWh natural gas including
depreciations and gain.
With Kayserigaz tender specification referred by this Regulation, unit
service and depreciation fee of 0.076 cent/kWh will be applicable for
8 years.
Being one of the most important energy resources in the world, natural gas is imported by the suppliers from abroad and provided to the
use of the people via distribution companies. The profit margin of our
company that enabled people of Kayseri using most efficient and cheapest fuel for 1 m3 gas will remain as 0,081 cent/m3 until 2011. New
unit service and depreciation fee to be determined by Energy Market
Regulatory Authority (EMRA) shall apply after 2011.
The consumption fee billed to our subscribers in 2009 included 80 %
supplier firm, 15 % VAT, 3.5 % SCT and only 1.5 % remains as the
revenue of Kayserigaz.
Even though profit range of the company remained at minimum level in
price distribution, our service quality and customer satisfaction reached
its peak in 2009 being a matter of proud for our company that provides
safe and secure natural gas distribution service to people of Kayseri.

100TL’ LİK
FATURANIZDAN SADECE
1,89TL’ Sİ KAYSERİGAZ
TARAFINDAN
ALINMAKTADIR.
ONLY 1,89 TL BELONGS TO
KAYSERİGAZ OUT OF A 100
TL GAS BILL

100TL’ lik Faturanın Dağılımı
Distribution of a 100 TL bill
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BİLANÇO
BALANCE SHEET

000 TL
000 TL

FİİLİ 2009

%

ACTUAL 2009

FİİLİ 2010

ACTUAL 2010

DÖNEN VARLIKLAR

31.989

8%

34.546

NAKİT VE BENZERLERİ

10.216

11 %

11.315

TİCARİ ALACAKLAR

18.124

10 %

20.004

CURRENT ASSETS

CASH AND EQUIVALENTS
TRADE RECEIVABLES

STOKLAR

1.981

- 14 %

1.712

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

1.669

-9%

1.516

STOCKS

OTHER CURRENT ASSETS

DURAN VARLIKLAR

FIXED ASSETS

MADDİ DURAN VARLIKLAR
TANGIBLE ASSETS

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

INTANGIBLE ASSETS

DİĞER DURAN VARLIKLAR

OTHER FIXED ASSETS

TOPLAM VARLIKLAR

TOTAL ASSETS

000 TL
000 TL

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

SHORT TERM LIABILITIES

KREDİLER

CREDITS

TİCARİ BORÇLAR

TRADE PAYABLES

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

LEGAL LIABILITIES

DİĞER BORÇLAR

OTHER PAYABLES

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

LONG TERM LIABILITIES

KREDİLER

61.864

2%

62.881

59.239

2%

60.520

2.375
250

-8%
- 34 %

93.853

4%

FİİLİ 2009

2.195
166
97.427

FİİLİ 2010

ACTUAL 2009

%

26.259

5%

27.505

6.367

1%

6.424

18.391

8%

19.801

ACTUAL 2010

225

- 23 %

173

1.276

- 13 %

1.107

52.788

1%

53.219

25.466

- 24 %

19.273

DEPOZİTO VE VERİLEN TEMİNATLAR

27.322

24 %

33.946

ÖZKAYNAKLAR

14.807

13 %

16.704

CREDITS

DEPOSITS AND GUARANTEES
EQUITIES

SERMAYE

6.585

0%

6.585

GEÇMİŞ YIL KAR / ZARAR

6.872

19 %

8.207

NET KAR

1.350

42 %

1.912

CAPITAL

PROFIT/LOSS FROM PREVIOUS YEAR

NET PROFIT

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

TOTAL LIABILITIES

93.854

97.428
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GELECEĞİMİZ SICACIK
OUR FUTURE IS WARM
Büyük çoğunluğunu okulların oluşturduğu resmi kurum abonelerine; doğal gaz tüketim faturalarını öderken de desteğini sürdürmüştür. İçinde geleceğimizi ve yarınlarımızı barındıran
okullarımızın ödenek problemlerini göz önünde bulundurularak, abonemiz olan okullarımıza
ödeneklerinin geldiği dönemlerde peşin gaz satışı yapılmaktadır. Bu uygulama ile okullarımızın olası fatura ödeme problemlerinin önüne geçilerek yarınlarımızın teminatları olan
gençlerimizi içinde barındıran okullarımıza kesintisiz gaz arzı sağlanmıştır.
Ayrıca; mevzuat gereği fatura son ödeme tarihi
geçmiş ve halen fatura borcu ödenmemiş abonelere uygulanan gaz arzının durdurulmasına yönelik
prosedür okullara abonelere uygulanmamaktadır.
Minimum Hata Maksimum Hizmet:
Kayserigaz abonelerine tüketim faturalarını bırakırken de Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. 2010 yılı tüketim faturalarını aylık, ortalama 16 personel ile 133.000 sayacı
her ayın ilk 13 günü abonelerine minimum hata
oranı ile teslim etmektedir.
Her ay ortalama günlük 690 sayaç okuyan personellerimiz, abonelerimize aylık ‰ 0,8 gibi düşük bir
hata ortalaması ile faturalarını teslim etmenin haklı
gururunu yaşamaktadır.
Teşekkürler Kayseri:
2010 yılında Kayserigaz tarafından abonelerinin
güvenliği ve sorunsuz hizmet alabilmeleri adına yapılan periyodik sayaç kontrollerinde yalnızca 3 adet
kaçak kullanım tespit edilmiştir.
Kayserigaz, hali hazırda, 146.000 adet sayacın
bulunduğu Kayseri’de, yok denecek kadar az sayıda
usulsüz ve kaçak kullanımın bulunduğu, dürüst ve
duyarlı müşteri gurubuna en iyi hizmeti vermekten
daima onur duymuş, teşekkürü borç bilmiştir.

Kayserigaz have maintained its support in the payment of natural
gas invoices to its public subscribers consisting of schools with
great majority. By considering appropriation issues of schools
where our future and tomorrows are maintained, we provide outright gas sales to the subscriber schools at periods when the appropriations are received. With this activity, we eliminate possible
problems experienced by schools in paying their invoices and supply
uninterrupted gas to the schools where our future generations are
trained.
Also, the procedure regarding the interruption of gas supply for
subscribers with overdue invoices is not applied to the subscriber
schools.
Minimum Failure Maximum Service:
Kayserigaz aims at providing high-level customer satisfaction also
handing out the consumption invoices to our subscribers. In 2010,
Kayserigaz delivered the consumption invoices to its subscribers
with minimum failure rate, on 133.000 meters, through 12 personnel, within first 13 days of each month.
Performing the read of 690 meters per day every month, our staff
deserves being proud of delivering the invoices to the subscribers
with a low error rate of 8% per month.
Thank You Kayseri:
In 2010, only 3 illegal uses were identified during the periodical
meter controls that are carried out by Kayserigaz to ensure safety
and problem-free service for the subscribers.

PEŞİN SATIŞLAR
Amount

ENDEKS (m3)

817.595

888.632

SALES FOR CASH

TUTAR (TL)
Index

800.000
700.000

385.324

600.000
500.000

531.665

593.400

590.399

900.000
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ARALIK

KASIM

EKİM

50.264

35.000

EYLÜL

-

-

AĞUSTOS

5.524

4.090

TEMMUZ

-

-

HAZİRAN

234

150

MAYIS

9.389

6.000

NİSAN

15.841

102.549

71.726

21.736

MART

0

ŞUBAT

100.000

OCAK

200.000

10.320

300.000

16.079

400.000

PERSONEL BAŞINA DÜŞEN GÜNLÜK OKUMA ADEDİ
PERSONEL SAYISI

GÜNLÜK PERSONEL OKUMA ADEDİ

NUMBER OF PERSONNEL

2010 YILI ORTALAMA AYLIK 16 PERSONEL
MONTHLY AVERAGE 16 PERSONNEL IN 2010

DAILY PERSONNEL READING NUMBERS

OKUNAN SAYAÇ SAYISI

2010 YILI ORTALAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN SAYAÇ SAYISI : 692
NUMBER OF METER PER PERSONNEL IN 2010: 692

NUMBER OF READ METERS

2010 YILI ORTALAMA AYLIK OKUNAN SAYAÇ SAYISI : 132.929
AVERAGE NUMBER OF MONTHLY READ METERS IN 2010: 132.929

150

3125
146
790

801

625

657

663

672

726

739

752

764

647

661

607

140

143
138

125

145

BİNLER

DAILY NUMBER OF READING PER PERSONNEL

140

135

135
133

130

131

25

129
123
13

126

125
13

16

127
16

125
16

15

15

15

15

18

18

20

120

5
Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Des.

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

May.
MAYIS

July

Apr.
NİSAN

TEMMUZ

March
MART

June

Feb.
ŞUBAT

HAZİRAN

Jan.

1

OCAK

115
110

Teknoloji ile Eş Zamanlı:
Abonelerimize daha kaliteli, hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek, hızla gelişen teknoloji ile
uyum sağlayabilmek için sayaç okuma yazılımımızı yenileyerek tüm doğalgaz sayaçlarının
en az hata ile en süratli şekilde okunması başarılmıştır. Hızla ilerleyen bilişim teknolojisinin
yanında teknolojiye de uyum sağlamayı kendisine hedef ve ilke edinmiş Kayserigaz, abonelerine en yeni ve en modern sistemlerle hizmet sunmaktadır.
Kayserigaz abonelerinden gelen talep ve şikâyetleri en hızlı şekilde değerlendirebilmek ve
olası sorunları çözüme kavuşturabilmek için
Tahakkuk Filosunu 2010 yılında 3 araç ve 2 Kayserigaz is always honoured for rendering service to an honest and
motorize ekiple daha da güçlendirmiştir. Özel- conscious customer base with almost non-existing irregular and illegal
likle motorize ekiplerin her geçen gün daha use in the city of Kayseri where 146.000 gas meters are installed curda artan trafik karmaşasındaki hareket kabi- rently, and expresses its gratitude in this regard.
liyetinden faydalanarak abonelerine daha hızlı
In Pace with Technology:
hizmet vermeye başlamıştır.
Sorununuz Sorunumuz:
Kayserigaz, gaz kesme ve açma faaliyetlerini
2010 yılında da gerçekleştirdiği çalışmalarla
müşterileri lehine uygulamalar ile yürütmüştür. EPDK Mevzuatı gereği fatura son ödeme
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde borcun
ödenmemesi durumunda gaz kesme işleminden en az 3 gün önce ihbarname bırakılmaktadır. İlgili ihbara müteakip istemerek de olsa
Kayserigaz, abonelerinin gaz arzını geçici süreyle durdurmakta, mevcut borcun ödenmesinin ardından,mevzuatta 2 gün içerisinde gaz
açma işlemi yapılabileceği belirtilmesine rağmen gaz arzı aynı gün içerisinde tekrar sağlanmaktadır.
Resmi kurum abonelerinden gelen talepler
doğrultusunda aynı kuruma ait faklı adreslerde
bulunan abonelikler için özel okuma birimleri
oluşturularak bu kurumların farklı yerlerdeki
bütün aboneliklerine ait doğal gaz tüketim faturaları aynı gün okunarak tahakkuğu yapılan

In order to provide high-quality, fast and secure services to our subscribers and to keep pace with the fast-advancing technology, we updated
our meter reading software and now we are able to read the meters
rapidly with minimum errors. With its objective and principle to comply
with the technology in addition to fast-advancing information technology,
Kayserigaz renders service to its subscribers by means of latest and
modern systems.
Kayserigaz strengthened its Accrual Department in 2010 with 3 vehicles and 2 motorized teams in order to evaluate the demands and
complaints of its subscribers in the quickest way and to resolve potential
problems. Especially the motorized teams have become an important
way of rendering faster service to the subscribers thanks to their capacity to move better in traffic jam.
Your Problem is Ours:
In 2010, Kayserigaz has maintained its gas interruption and supply activities by means of practices in favour of its customers. In case the
invoice amount is not paid within 15 days after the date of last payment
in accordance with the legislation of EPDK (Energy Market Regulatory
Authority), a notification is handed out at least 3 days before interrupting
the gas. Following the said notification, Kayserigaz unwillingly and temporarily interrupts the gas supply of its subscribers. After the current debt
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AYLIK HATALI FATURA EĞİLİMİ
MONTHLY WRONG INVOICE TREND
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ARALIK
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EKİM
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AĞUSTOS

TEMMUZ

HAZİRAN

MAYIS

NİSAN

MART

ŞUBAT

40
OCAK

0

71

67

50

tüketim faturaları, ilgili kurumun istediği adrese toplu
olarak teslim edilmektedir.

is paid, Kayserigaz provides the gas supply within the same
day, although the legislation specifies this period as 2 days.

Faturanızı Nasıl Alırdınız?

Upon the requests from public subscribers, special meter reading units are established for subscriptions situated in different
addresses of the same institution, the natural gas invoices of
all subscriptions of that institution at different addresses are
read in the same day and accrued consumption invoices are
collectively delivered to the requested address.

Yeşil ile Barışık, Mavi iel Dost; Temiz Bir Kayseri’ ye
ulaşma hedefimiz doğrultusunda 2010 yılında dileyen
abonelerimizin e-mail adreslerine doğalgaz tüketim faturalarının bir suretinin gönderimini gerçekleştirerek,
kayıp veya aboneye ulaşmayan fatura problemlerinin
önüne geçilmiş olup, Kayserigaz’ ın Yeşil ile Barışık,
Mavi iel Dost; Temiz Bir Kayseri hedefine bir adım
daha yaklaşılmıştır.
2010 yılında bu sorunun cevaplarından birini daha faaliyete geçiren Kayserigaz, dileyen abonelerine doğal
gaz tüketim faturalarının bir suretini de e-mail adreslerine elektronik ortamda ileterek kayıp veya aboneye
ulaşmayan fatura problemlerinin de önüne geçmiştir.

PEŞİN SATIŞLAR
SALES FOR CASH

Months

TUTAR

(TL)

Amount

ENDEKS(m3)
Index

SAYI

10.320,00

16.079

2

ŞUBAT

71.726,00

102.549

11

15.841,00

21.736

4

Feb.

MART
March

NİSAN

6.000,00

9.389

2

150,00

234

1

HAZİRAN

-

-

-

TEMMUZ

4.090,00

5.524

1

AĞUSTOS

-

-

-

35.000,00

50.264

3

593.400,00

888.632

49

Apr.

MAYIS

May.
June
July

Aug.

EYLÜL

Sep.

EKİM

Oct.

KASIM

Nov.

ARALIK

Des.

GENEL TOPLAM
Total

385.324,00
531.665,00

590.399
817.595

In 2010, Kayserigaz have provided an answer to this question and removed the problem of lost or non-received invoices
by sending a copy of natural gas invoices to the e-mails of its
subscribers.

Number

OCAK

Jan.

In 2010, in line with our objective of “Clean Kayseri at peace
with green and friend with blue”, Kayserigaz sent a copy of
natural gas consumption invoices to the e-mail addresses of
demanding subscribers, eliminated the problem of lost or nonreceived invoices and took a step further for its objective of “a
more green, more blue and more clean Kayseri”.
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KAYSERİ KAÇAK KULLANIMI
KAYSERİ ILLEGAL USE

SAYAÇ Sy.
Meters (pcs.)

KAÇAK (Adt)
Illegal Use (pcs.)

BİNLER

AYLAR

How Do You Prefer Your Invoices?

18

150
16
145

2.502.401

12
135

10

130

8

125
120

6
123

4
3

198

110

2
0

2009
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16
14

140

115
1.653.516,00

146

2010

2010 YILI SERBEST MÜŞTERİLER GAZ SATIŞLARI (Sm3)
ELIGIBLE CUSTOMERS GAS SALES IN 2010 (Sm3)

SERBEST MÜŞTERİLER
AYLAR
Months

OCAK

ŞUBAT

Jan.
Feb.

MART

Eligible Customers

FİİLİ (Sm )

TUTAR (TL)

Actual

Amount (TL)

1.717.435

877.582

1.745.247

883.576

3

March

1.742.849

711.911

NİSAN

1.129.942

572.546

MAYIS

1.224.585

620.287

HAZİRAN

1.235.778

625.936

TEMMUZ

1.269.986

643.946

AĞUSTOS

1.266.804

642.171

EYLÜL

1.142.408

578.643

EKİM

1.508.642

764.155

KASIM

1.348.077

685.488

ARALIK

1.699.909

856.469

16.761.662

8.462.710

Apr.

May.
June
July

Aug.

Sep.
Oct.

Nov.

Des.

YIL SONU TOPLAMI
YEAR END TOTAL

2010 YILI SANAYİ MÜŞTERİLER GAZ SATIŞLARI (Sm3)
INDUSTRY CUSTOMERS GAS SALES IN 2010 (Sm3)

SANAYİ MÜŞTERİLERİ

Industry Customers

AYLAR

FİİLİ (Sm3)
Actual

Amount (TL)

OCAK

323.826

209.323.55

ŞUBAT

331.358

211.519.01

Months

Jan.
Feb.

MART

TUTAR (TL)

March

319.128

203.742.73

NİSAN

287.399

183.583.09

MAYIS

38.446

24.678.64

HAZİRAN

38.053

24.298.21

TEMMUZ

39.056

24.963.63

AĞUSTOS

76.736

49.098.81

EYLÜL

127.785

78.403.52

EKİM

189.640

121.095.12

KASIM

162.820

103.869.38

Apr.

May.
June
July

Aug.

Sep.
Oct.

Nov.

ARALIK

Des.

YIL SONU TOPLAMI
YEAR END TOTAL

240.985

153.692.50

2.170.232

1.388.268.19

2010 YILI EVSEL MÜŞTERİLER GAZ SATIŞLARI (Sm3)
RESIDENTIAL CUSTOMERS GAS SALES IN 2010 (Sm3)

EVSEL MÜŞTERİLERİ
AYLAR
Months

FİİLİ (Sm )
3

Residential Customers

TUTAR (TL)

Actual

Amount (TL)

OCAK

26.284.359

16.784.043

ŞUBAT

30.234.707

19.302.766

Jan.
Feb.

MART
March

21.479.163

13.712.193

NİSAN

17.564.927

11.236.479

MAYIS

10.111.587

6.459.694

HAZİRAN

4.505.506

2.877.956

TEMMUZ

4.015.247

2.564.131

AĞUSTOS

3.458.452

2.209.393

EYLÜL

3.790.273

2.422.984

EKİM

5.261.562

3.360.951

Apr.

May.
June
July

Aug.

Sep.
Oct.

KASIM

12.998.683

8.299.881

ARALIK

19.704.275

12.568.914

159.409.741

101.799.394

Nov.

Des.

YIL SONU TOPLAMI
YEAR END TOTAL

95

5.000

0
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10.000

Nov.

Des.

KASIM

ARALIK

12.999

19.704

RESIDENTIAL CONSUMPTIONS IN 2010
Nov.

Des.

KASIM

ARALIK

Sep.

EYLÜL

Oct.

Aug.

AĞUSTOS

76,8

39,1

189,6

241,0

July

Aug.

Sep.

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

ARALIK

KASIM

Des.

Nov.

Oct.

June

HAZİRAN

EKİM

May.

Apr.

NİSAN

MAYIS

March

MART

1.700

1.507

1.341

1.135

1.267

1.270

1.204

1.171

1.125

1.473

1.745

1.860

ELIGIBLE CUSTOMER CONSUMPTIONS IN 2010

162,8

122,8

150

EKİM

July

TEMMUZ

38,1

200

5.262

Sep. 3.790

EYLÜL

June

HAZİRAN

38,6

250

Oct.

Aug. 3.458

AĞUSTOS

May.

MAYIS

INDUSTRIAL CONSUMPTIONS IN 2010

EKİM

July 4.015

TEMMUZ

20.000

HAZİRAN June 4.506

15.000

10.112

100

May.

300
287,4

Feb.

ŞUBAT

1.200

MAYIS

Apr.

NİSAN

319,1

331,4

Jan.

1.400

17.566

March

MART

Feb.

ŞUBAT

OCAK

1.600

Apr.

25.000

21.479

30.235

323,8

1.800

NİSAN

March

30.000

MART

35.000

Feb.

0

ŞUBAT

50

Jan.

350

OCAK

0

26.284

200

Jan.

2.000

OCAK

2010 YILI SERBEST MÜŞTERİ TÜKETİMLERİ (Sm3)
X.1000

1.000
800

600

400

2010 YILI SANAYİ TÜKETİMLERİ (Sm3)
X.1000

2010 YILI EVSEL TÜKETİMLER (Sm3)

X.1000

KAMPANYALARIMIZ
OUR CAMPAIGNS
Card Finans Kampanyası
Müşterilerimizi otomatik ödemeye teşvik ederek, müşterilerimizin zanlarına değer katmak,fatura ödemelerinden
kaynaklı zaman kaybının önüne geçmek için mali işler departmanı tarafından departmanı tarafından 2010 yılında
finansbank ile ortaklaşa şirket pazarlama faaliyetlerine
destek olunmuştur.
Gerçekleştirilen pazarlama faaliyetinde Kayserigaz abonelerinin Card finans kredi kartı ile otomatik otomatik
ödeme talimatlarını hesap işletim ücreti ödemeden verebilmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca otomatik ödeme kapsamında ödenecek fatura
tutarlarının belirli koşullarla taksitlendirme imkanı sunulmuştur.
Kampanya Tarihi: 07.01.2010

Card Finans Campaign
In order to direct our customers to automatic payment methods, to add value in our customer’s time and to prevent the
loss of time due to the invoice payments, the Financial Affairs
Department has supported the company marketing activities
together with Finansbank in the year 2010.
During the marketing activities, it was provided for Kayserigaz
subscribers to place automatic payment or-ders via Card Finans credit card without deducting any transaction fees.
Moreover, it was enabled to make installments of the invoice
amounts to be paid within the scope of the automatic payment on certain conditions.

Bankasya Kampanyası

Campaign Date: 07.01.2010

Bankasya ile gerçekleştirilen otomatik ödeme çalışmasında ise abone bağlantı bedeli müşterilerimize 3 sonra ödemeli artı 6 ay taksit kampanyası gerçekleştirilmiş
ve bu kampanya ile ilgili tüm pazarlama faaliyeti bütçesi
Bankasya tarafından karşılanmıştır.

Bank Asya Campaign

Kampanya Tarihi: 06.10.2009-06.10.2010

During the automatic payment work conducted with Bankasya,
we have facilitated our customers with 6 months installments
for subscriber connection fee to be paid 3 months later, and
the whole relevant market-ing activity budget is met by Bank
Asya regarding this campaign.
Campaign Date: 06.10.2009- 06.10.2010

BANKA TAHSİLAT ORANI - ADET

BANKA TAHSİLAT ORANI - TUTAR

BANK COLLECTION RATE – PIECES

BANK COLLECTION RATE – AMOUNT

BANKA
BANK

VEZNE

PAY DESK

BANKA

VEZNE

BANK

PAY DESK

% 69
% 68

% 65

% 54
% 46

% 35

2010

2009

% 31

2010

2009

% 32
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BAK KAYSERİGAZ GELİYOR SELAM VERİYOR
HERE COMES KAYSERİGAZ AND GREETS EVERYONE

Müşteri memnuniyetinde zirveyi yakalamayı hedefleyen Kayserigaz, 170 yıllık tecrübesi, güvenilirliği, gelişen yüzü ile ülkemize hizmet veren PTT ile gerçekleştirilen konsesnsus sayesinde Kayserigaz müşterileri hangi sebeple olursa olsun Kayseri dışında olması durumunda
tüm PTT şubelerinde aylık doğalgaz faturalarını ödeyebilecektir.
Bu anlaşma sayesinde ayrıca Kayseri genelindeki 32 PTT Şubesinden müşterilerimizin doğalgaz faturalarını ödeme imkanı sunulmuştur. PTT vezneleri tarafından verilen bu hizmet
için 0,75 TL bedel müşterilerimize yansıtılmaktadır.
With its objective to reach the peak in customer satisfaction, Kayserigaz, thanks to the contract concluded with PTT serving our country
with an experience of 170 years along with its reliable standing and
continuously changing and improving image, now enables its subscribers
to make their monthly natural gas invoice payments in all PTT branches
in case they are not in Kayseri for any reason.
Thanks to this agreement, the Kayserigaz subscribers are now given the
opportunity to pay their natural gas invoices at 32 PTT branch offices
around Kayseri. In return for this service, PTT pay desks will collect a
transaction fee of 0.75 TL.
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en büyük

kazancımız
hep

insan oldu

always has been
benefited by the
greatest human
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UÇAK
1900 yıllarına doğru, bir gün Orville Wright, Ohayo’ daki
Dayton şehrinin kütüphanesinde bir kitap okumuştu. Kitapta
17. yy da Osmanlıda yaşamış ünlü türk bilgin Hazerffan Ahmet
Çelebinin uçurtmaya benzer Kanatlı bir aletle uçmayı başardığı
yazıyordu.Orville Wright bu büyük başarıya hayran oldu, kendisi
de uçmak istedi. Onun bu merakı, kardeşi Wilbur’u da sardı.
İki kardeş, uçak yapmak için çalışmaya başladılar ve büyük bir
uçurtma, yani motorsuz bir uçak yapmayı başardılar. Sonra bir
de motor yaptılar. Bunları 1903 yılının 17 Aralık günü Kuzey
Carolina’da bir yere götürdüler. Burada motoru uçurtmaya
yerleştirdiler, yani uçurtmayı uçak şekline soktular. İki kardeş
bu uçakla ilk defa hangisinin uçacağını kura ile tayin ettiler.
Kurayı Orville kazandı.
Orville ilk uçuş denemesinde 30-35 m havalanıp farklı bir yere
inmeyi başardı.İnsanlık tarihinde önem arzeden bu icat sayesinde insanoğlununyüzyıllardır rühası olan havada uçma olayı
nihayet gerçekleşmişti.Bu buluş yakın Dünya tarihinede yön
veren en önemli buluşlar arasında gösterilmektedir.

AIRCRAFT
One day Orville Wright read a book in Dayton city library
in Ohio in 1900s. It was said in the book that a famous
Turkish scholar Hezârfen Ahmet Çelebi lived in the Ottoman
Empire in 17th Century achieved to fly with a winged kitelike device. Orville Wright adored this big success, and he
wanted to fly, too. His passion also developed in his brother
Wilbur. Two brothers started work to make an aircraft and
succeeded to make a big kite, meaning a non-motorized
aircraft. Then they have made a motor as well. They took
them some-where in Northern Carolina on 17th December
1903. They placed the motor in the kite there, meaning
they have converted the kite into an aircraft. Two brothers
determined who will fly the first with this aircraft by lot.
Orville won the lot.
Orville achieved to fly for 30-35 m and land on a different
ground on this first trial. Flying in the sky, that is a dream of
people for centuries, was materialized thanks to this invention which is a significant turning point in humanity history.
This invent is shown among the most important inventions
steering the world history.
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Önümüzdeki yol geride

bıraktığımızdan çok daha uzun

The way ahead of us is
		 longer than we left behind
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MÜKEMMELLİĞE GİDEN YOLDA
YÖNETİM SİSTEMLERİ FAALİYETLERİMİZ
OUR MANAGEMENT SYSTEMS ACTIVITIES
ON THE WAY TO PERFECTION
Belgelerimiz
Yönetim Sistemleri birimi ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001Çevre Yönetim
Sistemi, OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip entegre yönetim sistemlerini kurmuş,
uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır. Uluslararası
standartlarda yönetim sistemlerini benimseyen Kayserigaz vizyon, misyon, temel değerleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Kalite Yönetim Sistemi
Kayserigaz, Yönetim Sistemleri’nin 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.
Kayserigaz, sürekli gelişme ve bilinçlenme adına
belli bir plan dâhilinde çalışanlarına ve tedarikçilerine verdiği eğitimlerle yapılan her işte sorumluluk
ve bilinç düzeyini yükseltmiş ve performans kontrol
sistemlerini kurum kültürü olarak oluşturmuştur.
Bu kültür çalışanlara yayılarak, müşteri odaklı, iç
ve dış müşteri memnuniyetini benimseyen, çalışanlarının sisteme aktif katılımını sağlayan, değişen
ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen entegre bir
yönetim sistemi yürütülmektedir.
Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması, onaylanması, dağıtılması, revize edilmesi,
muhafaza edilmesi ve imha edilmesi metotlarının
nasıl yapılacağı hususları belirlenerek, KAYSERİGAZ bünyesinde etkili bir dokümantasyon yönetim
sistemini oluşturulmuş, sürekliliğini sağlanmakta
ve geliştirilmektedir.
Sistemin sağlıklı ve kontrollü işlemesi adına süreçler oluşturup bu süreçlerin nasıl işlediğini anlatan
dokümanlar, prosedürler, talimatlar, iş akışları,
kontrol listeleri, çevre ve İSG planları, risk analizleri
hazırlanarak ilgili birimlerde bulunması ve kullanılması sağlanmaktadır. İş akışlarında ya da organi-

Our Certificates
Department of Management Systems has established integrated
management systems having certificates of ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environment Management System,
OHSAH 18001 Occupational Health and Safety Management System and ISO 27991 Information Security Management System and
performs the application, sustainability and constant development
of these systems. Kayserigaz adopting management systems in international standards carries out its activities in line with its vision,
mission and basic values.
Quality Management System
Kayserigaz always reveals its will and power for the development
and application of Management Systems and constant improvement of its efficiency. Adopting a customer-oriented management
approach in this respect, it constantly informs, develops and directs its employees in order to set goals for processes, provide
constant improvement by observing performances, develop systematical approaches to control the variability in the processes,
observe the needs and expectations of customers constantly, carry
out activities in accordance with the feedbacks and meet the needs
and expectations of customers in the frame of legal requirements
and in compliance with the management systems. Kayserigaz have
enhanced responsibility and awareness level by training its employees and suppliers within a certain plan and established performance control systems as a corporate culture. It is ensured that
this culture is adopted by the employees and a customer-oriented
integrated management system adopting an internal and external
customer satisfaction, providing active participation of its employees to the system and able to determine the changing demands in
time is carried out.
Methods for issue, approval, distribution, revision, storage and
abolishment of the documents used in the Management System;
an efficient documentation management system has been established within KAYSERİGAZ and its continuity and development has
been provided.
Processes has been established for healthy and controlled operation of the system and availability and use of documents, procedures, instructions, workflows, checklists, environment and ISF
plans, risk analysis including information about the operation of this
processes in relevant departments. Documents are revised in case
of improvements and changes in workflows or made organizationally. All documents are reviewed every year in regular periods.
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Internal Inspections

zasyonel olarak yapılan iyileştirme ve değişikliklerde
dokümanlarda revizyon yapılmaktadır. Her yıl bütün
dokümanlar düzenli periyotlarla gözden geçirilmektedir.
İç Tetkikler
Yönetim Sistemlerinin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, etkin uygulanıp uygulanmadığının, devamlılığının sağlanıp sağlanmadığını belirlemek üzere yıllık iç tetkik planı kapsamında planlanan aralıklarla,
etkinliğin kontrolü için, iç tetkikler yapılmaktadır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık
alanlar bir plan dâhilinde ele alınarak düzeltici veya
önleyici faaliyetler başlatılmaktadır.
2010 Yılı İç tetkik Planı sene başında yönetim onayıyla sisteme alınmış, iç tetkik ekibiyle yapılan koordinasyon toplantılarını müteakip planlı, takip ve
özel tetkikler olmak üzere ISO 9001Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS
18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları
kapsamında tüm birimlerde tetkikler yapılmıştır.
İyileştirme, Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler
Etkin bir öneri sistemi kurularak, yönetim politikası, birim hedefleri, süreç performans kriterleri, veri
analizleri, YGG kararları ile sürekli iyileştirme gerçekleştirmek ve süreçlerde meydana gelen ya da
potansiyel uygunsuzlukları tespit etmek, nedenleri
konusunda analiz yapmak, bu uygunsuzlukları planlı
düzenlemelerle ortadan kaldırmak, yeniden oluşmasını önleyecek tedbirler almak ve bu çözümlerin etkinliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla çalışmalar
yürütülmektedir.
İş süreçlerinin performanslarının değerlendirilmesi amacıyla belirlenen kilit performans göstergeleri
yıl boyunca izlenerek düzeltme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda 2010 yılı süresince 82
adet düzeltici ve önleyici faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Herkesin Fikri Değerlidir Uygulaması

Internal inspections are carried out for efficiency control in
planned periods in scope of annual internal inspection plan in
order to determine whether Management Systems function
as planned, are applied efficiently and continuity is provided.
Inconveniences/areas open for improvement determined are
discussed within a plan and corrective or preventive activities
are initiated.
2010 Internal Inspection Plan was included in the system in
the beginning of the year upon the approval of the management and inspections were carried out in all departments in
scope of the standards of ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environment Management System, OHSAH
18001 Occupational Health and Safety Management System
and ISO 27001 Information Security System as planned, pursuit and special inspections following the coordination meetings held with internal inspection team.
Improvement, Corrective and Preventive Activities
Establishing an efficient suggestion system, activities are
carried out in order to provide constant improvement by
means of management policy, department targets, process
performance criteria, data analyses and MRM resolutions;
determine current or potential inconveniences in processes;
analyze causes of such inconveniences; eliminate them via
planned regulations; take measures to prevent their reoccurrence and control the efficiency of these solutions.
Corrections and improvements are carried out by observing
key performance indicators determined for the evaluation of
performances of business processes throughout the year. In
this scope, 82 corrective and preventive activities were carried out in 2010.
The Application of “Everybody’s Opinion is Valuable”
An efficient suggestion system has been established in scope
of constant improvement and active participation of employees has been provided. In this system, opinions sent to the
e-mail address herkesinfikridegerlidir@kayserigaz.com are
evaluated in every 3 month and awarded. Opinions generated
by the employees about their own businesses, departments
or Kayserigaz in general to make contributions to the company are expected to have characteristics like cost reducing, time saving, performance enhancing, prestige enhancing,
business facilitating, motivation providing. Evaluation is carried out on the basis of 6 criteria; pecuniary advantages for
the company, practicality, non-pecuniary advantages for the

Sürekli iyileştirme kapsamında etkin bir öneri sistemi kurulmuş ve çalışanların aktif katılımı sağlanarak
herkesinfikridegerlidir@kayserigaz.com.tr adresine
gönderilen fikirler 3 ayda bir değerlendirmeye tabi
tutarak ödüllendirilmektedir. Çalışanların kendi işleri, birimleri veya Kayserigaz geneli ile ilgili şirkete katkı sağlayacak fikirler hakkında
ürettikleri düşüncelerin maliyet azaltıcı, tasarruf sağlayıcı, gelir artırıcı, zaman
kazandırıcı, performans artırıcı, prestij artırıcı, işleri kolaylaştırıcı, motivasyon
sağlayıcı olması gibi özellikler taşıması öngörülmektedir. Değerlendirme 6 kriter
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üzerinden yapılarak fikrin; şirkete maddi getirisi, uygulanabilirliği, şirkete maddi olmayan getirisi, orijinalliği,
teknik ve finansal fizibilite çalışmasının yapılmış olması,
şirkete getireceği maliyet incelenerek değerlendirilmektedir. Herkesin fikri değerlidir uygulaması kapsamında
çalışanlar tarafından 67 fikir gönderilmiş fikirlerin değerlendirilmesi sonucunda ödüller sahiplerini bulmuştur.
İzleme Ve Ölçme, Veri Analizi
Müşteri memnuniyetinin, hizmetler ve süreçlerin, çevre,
iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi performanslarının belirlenmesi için faaliyetlerde izleme ve ölçme yapılıp, veriler
toplanmakta ve uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak
analiz edilmektedir.
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri; politika,
amaç ve hedeflerine uygun çevre boyutları değerlendirmelerin yapılarak kontrol altında tutulabilen ve
etkilenebilen çevre boyutları belirlenerek, çevre boyutetki değerlendirmelerinin uygulamaları yapılmaktadır. Bu
uygulama sonuçlarının başlıca karakteristikleri izlemek
ve ölçmek suretiyle işlem kontrolü sağlanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında etkin bir izleme ölçme sistemi kurulmuş, insan ve çevre sağlığı açısından oluşabilecek tehditleri önceden tespit edilmiş ve
önlem alınması sağlanmaktadır.
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin; politika, amaç ve hedeflerine uygun çevre boyutu ile ilgili işlem ve izleme ölçme faaliyetlerinin tümünü ve uygulatan,
uygulayan ve kontrol eden bir sistem yürütülmektedir.
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları
Yönetim sistemleri uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 2010 yılı değerlendirmeleri ve 2011 yılı hedeflerinin belirlediği 4.Yönetimin
gözden geçirme toplantıları 3 günlük kampta gerçekleştirilmiştir. Toplantıda birimlerin faaliyet sunumları yapılarak; 2010 yılı içerisinde hedeflenen projelerin gerçekleşmeleri açıklanarak ve 2011 yılı hedefleri sunulmuştur.
Kayserigaz’ın misyon, vizyon ve politikalarının gözden geçirildiği, hedeflerin belirlendiği toplantıda çalışan memnuniyeti anketi ve performans gelişim sistemi, 2011 yılı
stratejileri, swot analizi ve risk değerlendirmesi de toplantı gündemini oluşturan konular arasında yer almıştır.
Çevre Yönetim Sistemi
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 sağlamak amaçlanmaktadır.
Faaliyet alanlarımızda meydana gelen tüm katı, sıvı ve
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company, originality, practice of technical and financial feasibility study and cost to be covered by the company. In scope of
the application “Everybody’s Opinion is Valuable”, 67 opinions
were sent by employees and awards were given to their holders upon evaluations on these opinions.
Pursuit and Measurement, Data Analysis
Pursuit and measurements are carried out and data is collected and analyzed by suitable statistical methods in the activities in order to determine customer satisfaction, services
and processes, environmental and occupational health and
safety and supplier performances.
Environmental dimensions pertinent to policies, purposes and
goals of Environmental and Occupational Health and Safety
Management Systems are evaluated, controllable and influenceable environmental dimensions are determined and applications concerning environmental dimension-influence evaluations are carried out. Process control is provided by observing
and measuring main characteristics of the results of this application.
An efficient pursuit and measurement system has been established for occupational health and safety and environment.
Thus, threats to occur in terms of human and environmental
health are determined initially and measures are taken accordingly.
A system applying all processes and pursuit-measurement
activities concerning the environmental dimension pertinent
to policies, purposes and goals of Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems and having the
same applied and controlled is carried out.
Management Review Meetings
Evaluations of 2010 and 4rd Management Review Meeting in
which targets for 2011 were determined was carried out in
a 3-day camp in order to enable convenience, efficiency and
sufficiency of management systems. Activity presentations of
departments were made, practices of projects targeted in
2010 were explained and targets for 2011 were presented
in the meeting.
In the meeting where Kayserigaz’s mission, vision and policies
were reviewed and targets were determined, employee satisfaction survey and performance development system, strategies for 211, SWOT analysis and risk evaluation were among
the topics of the meeting agenda.
Environment Management System
By ISO 14001 Environment Management System, it is aimed
to determine and evaluate environmental impacts arising
from the activities; get the important impacts under control;
constantly improve the environmental performance; reduce
wastes in their sources; prevent environmental pollution by
recovering wastes or disposing them via licensed companies
and comply with all legislations concerning environment.

gaz atıkların oluşmasından bertarafına kadar; insan sağlığına ve etki alanı içerisindeki
çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin
önlenmesi, üretilen atığın sınıflandırılması ve kaynağında en aza indirilmesi, çevreyle
uyumlu atık yönetiminin sağlanması, kanuni yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasını
kapsayan prosedür doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

2010 yılında da faaliyetlerimiz sonucu çıkan tüm atıklarımız kategorilerine göre ayrı
toplanıp geçici depolama alanlarımızda depolanarak lisanslı geri kazanım veya geri dönüşüm tesislerine iletilmiştir. Mevzuatlara uygun olarak
toz, gürültü ve aydınlatma ölçümleri yaptırılmış hazırlanan In the period from the generation to the disposal of all solraporlar doğrultusunda gerekli iyileştirmeler düzeltici veya id, fluid and gas wastes in our activity areas, practices are
performed in line with the procedure including prevention
önleyici faaliyetler olarak gerçekleştirilmiştir.
Kayserigaz; çevre bilincini geliştirmek, olumsuz çevresel
etkileri azaltmak ve çevrenin insan geleceği için önem arz
ettiği düşüncesinden hareket ederek Kayseri’nin havasının daha temiz olması adına sosyal sorumluluk projesi
kapsamında Çevreye olan duyarlılığını 2010 yılında da
göstermiştir.
Çevre konulu bilgi yarışması ilköğretim ve ortaöğretim
okulları arasında olmak üzere iki ayrı kategoride her ay
Kayserigaz konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Eğitim öğretim dönemi sürecinde her ay Kayserigaz’da yapılan ve yerel bir TV kanalında yayınlanan bilgi yarışmalarının Finali ve Ödül töreni Kayserigaz konferans salonunda
yapılmıştır.
Kayserigaz’da düzenlenen yarışmada ödül töreni öncesi
halk oyunları gösterisi sunulmuş ve Kayserigaz bahçesine
çevre yarışması anısına fidanlar dikilmiştir.
5 Haziran Dünya çevre gününde ve Haziran ayının ikinci
haftası ile başlayan ve okullarda Çevre Koruma Haftası
olarak kutlanan haftada çevreye olan duyarlılığımız, uçurtma şenliği, bisiklet yarışması, fotoğraf sergisi gibi çeşitli
etkinlikler sponsor olunarak vurgulanmıştır.
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Hollanda Çevre ve Halk
Sağlığı Ulusal Enstitüsü tarafından yürütülen Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (IKONAIR)
Çalıştayı’na katılarak Kayseri’deki Hava Kirliliği ile mücadele de etkin rol almaya devam edilmiştir.
“Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi” kapsamında
projeye katılan okulların öğretmenlerine seminerler düzenlenmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim
Bakanlığı’nın birlikte başlattığı “Uygulamalı Çevre Eğitimi
Projesi” ismiyle yürütülen program çerçevesinde eğitimler verilmekte, toplantılar düzenlenmektedir. Bu kapsamda Kayserigaz projeye katılan okullarda da çevre konulu
seminerler düzenlemektedir. En çevreci yakıt doğalgazı
Kayseri halkının istifadesine sunan Kayserigaz, çevre ile
dost ve insan sağlığına zararlı etkileri olmayan bir enerjinin sunumunu yapmasının yanında okullarda seminer projesi ile ilköğretim okullarındaki öğrencilerin çevre bilincine
katkı sağlamayı hedeflemektedir.

of direct or indirect release of such wastes to the receiving environment, classification of the waste generated and
minimization in its source, provision of environment-friendly
waste management and provision of compliance with legal
obligations.
All wastes generated as a result of our activities were collected according to their categories, stored in our temporary
storage spaces and conveyed to licensed recovery or recycle
facilities. Dust, noise and illumination measurements were
performed in accordance with regulations and necessary improvements were executed as corrective or preventive activities in line with reports issued.
Kayserigaz also proved its environmental awareness in 2010
in scope of social responsibility project in order to raise environmental awareness, reduce negative environmental effects and provide a cleaner air in Kayseri considering it was
important for the future of human beings.
Environment-themed knowledge contest was carried out in
two different categories among elementary and secondary
schools in Kayserigaz conference hall every month. Final and
Prize ceremony of these knowledge contests held in Kayserigaz every month throughout the education term and broadcasted in a local TV channel were carried out in Kayserigaz
conference hall.
Folk dance shows were presented and saplings were planted
in the garden to be dedicated in the memory of the contest
before the prize ceremony organized in Kayserigaz
Our environmental awareness was emphasized by being
sponsor to various activities including kite festival, bicycle
contest and photograph exhibition on 5 June World Environment Day and in the week starting in the second week of
June and celebrated as Environmental Protection Week.
Improving Air Quality Management in Metropolitan Cities
Project (IKONAIR) Workshop executed by the Ministry of
Environment and Forestry and Holland National Institute of
Environment and Public Health was participated and the active role in the struggle against Air Pollution in Kayseri was
maintained.
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İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanlarının rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıkları
sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza
indirmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara uyum sağlamaktır.
Tüm çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza mevcut bilgilerinin güncellenmesi, etki alanlarının genişletilmesi
için gerekli eğitimler verilmekle birlikte yapılan bilinçlendirme sonucunda şirket genelinde kıl payı olayların
bildiriminde ve çalışanların duyarlılığında da artış gözlemlenmektedir.
İç denetim planları; risk analizleri ile iç denetim ekibi
ve yönetimin dikkat çektiği konular göz önüne alınarak
hazırlan risk analizleri; hem var olan, hem de yeni ortaya çıkan riskleri belirlemek için düzenli olarak yapılmaktadır.
Acil Hal Planları; deprem, doğalgaz kaçağı, radyasyon, yangın vb gibi konuları, Risk Değerlendirmesi ve
Yönetim Programları yemekhane, çalışma ortamı,
düşme, araç kullanımı, boru indirme vb gibi 25 ayrı
konuda periyodik yerinde denetim ve raporlama ile
gerçekleştirilmiştir.
Periyodik Ölçümler; ses, toz, ışık yönetmelikler kapsamında yapılmakta ve her ay İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu Toplantıları yapılmaktadır.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu kararları kapsamında
çalışanlara yangın bilgisi ve söndürme eğitimi verilerek
bütün Kayserigaz çalışanlarının katılımıyla Kayserigaz
Konferans Salonunda yangın bilgisi ve söndürme eğitimi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eğitimde çalışanlara, yangınla mücadelenin nasıl yapılması gerektiği, yangın tüpü çeşitleri, hangi yangın türlerine nasıl
müdahale edileceği ve hangi ekipmanların kullanılacağı
konusunda bilgi verilmiştir. Her yıl düzenli olarak yangın tatbikatları gerçekleştirilmektedir.
Çalışanları hastalıklardan korumak ve erken tanı sağlamak için periyodik sağlık taraması yaptırılmaktadır.
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Seminars were organized for teachers of schools having participated in the project in scope of “Kayseri Applied Environmental
Education Project”. Educations are given and meetings are held
in frame of the program named “Applied Environmental Education Project” executed by the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of National Education. In this respect,
Kayserigaz also organizes environment-themed seminars in
schools participating in the project. In addition to provision of
an environment-friendly energy not harmful to the environment,
Kayserigaz offering the most ecological fuel, natural gas, for the
use of the people of Kayseri aims to make contributions to the
environmental awareness of students in elementary schools by
means of the seminar project.
Occupational Health and Safety Management System
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management
System requires to provide a comfortable and safe environment
for employees, minimization of business and labor loss that
may arise from occupational accidents and occupational illnesses and compliance with all regulations concerning occupational
health and safety.
All employees and subcontractors are provided with the trainings
necessary for updating the current information and enhancing
the sphere of influence and an improvement has been observed
in the notification of emergency situations and in the awareness
of employees as a result of the awareness-raising carried out
together.
Internal inspection plans and risk analyses performed considering the issues pointed by the internal inspection team and the
management are conducted on a regular basis in order to determined the current and potential risks.
Emergency Plans are prepared on subjects including earthquake,
natural gas leakage, radiation, fire, etc. and Risk Evaluation and
Management Programs are prepared on 25 different subjects
including dining halls, work environment, falling, device use, pipe
lowering, etc. by periodical on-site inspections and reporting.
Periodical measurements of noise, dust, light are carried out in
line with regulations and Occupational Health and Safety Commission Meetings are held every month.
All employees of Kaysergiaz were provided with trainings of fire
information and extinction in Kayserigaz Conference Hall in scope
of resolutions of Occupational Health and Safety Commission.
Employees were informed about the ways of firefighting, types
of fire extinguishers, the ways of fighting with different types of

fire and the equipments to be used. Fire drills are carried out every
year on a regular basis.
Periodical medical screening is performed in order to protect
employees’ health and provide early diagnosis. In the screenings
performed by health care teams coming to Kayserigaz specially,
height, weight and tension measurements; blood analyses and
blood counts by taking blood for surveys and analyses and hearing
tests called audiometric tests and extensive visual tests were carried out and lung x-rays were taken.
Information Security Management System
27001 Information Security Management System requires evaluating all information portfolios and performing a risk analysis considering weaknesses of and threats faced by such portfolios.
Kayserigaz, having completed preparations in a short time of 6
months in order to prove it protects information portfolios and to
reassure relevant parties and especially its customers that their information is under protection, was granted ISO 27001 Information
Security Management System certificate.
ISO 27001 certificate was obtained by achieving a great success
in this area as understood from the expressions of inspectors from
abroad that Kayserigaz was one of the best companies using ISMS
system in the most efficient way.
External Inspections
Kayserigaz works with Moody International, an external inspection
and certification company providing inspection services in the area
of oil and gas industry since 1920s and preferred in the natural gas
sector with more than 60 offices in their country.
Kayserigaz carries on its activities by adding a new one every day
with its vision to be the model company of the energy sector every
day.
Quality, information security, environment, occupational health and
safety awareness of Kayserigaz having ISO 9001 (Quality Management System), OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Ssytem), ISO 14001 (Environment Management System) and ISO
27001 certificates for its activities in Natural Gas Distribution,
Transmission and Marketing of Kayseri Province have also been
proved in international areas. Kayserigaz have taken its activities
to the level of world standards and made its business processes
standard records accessible by everyone.

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
yaptırılmış ve akciğer filmi çekilmiştir.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm bilgi
varlıklarının değerlendirilmesi, bu varlıkların sahip
oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını
gerektirir.
Kayserigaz bilgi varlıklarını koruduğunu, ilgili taraflara, özellikle de müşterilerine bilgilerinin koruma
altında olduğu güvencesini vermek amacıyla 6 ay
gibi kısa bir sürede hazırlıklarını tamamlayarak ISO
27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasını
almaya hak kazanmıştır.
ISO 27001 sertifikası, yurtdışından gelen denetçilerin; denetledikleri en iyi, BGYS’ yi en etkin biçimde kullanan firmalardan birinin Kayserigaz olduğunu belirtmeleri ile bu alanda da büyük bir başarı
elde ederek alınmıştır.
Dış Denetimler
Dış denetçi ve belgelendirme firması olarak;
1920’lerden beri petrol ve gaz endüstrisi alanında
gözetim hizmeti ve teknik hizmetler veren ve 60’ın
üzerinde ülkedeki ofisleriyle doğalgaz sektörünün
tercih edilen belgelendirme firması olan Moody
International’la çalışılmaktadır.
Kayserigaz enerji sektörünün model şirketi olma
vizyonuyla sürdürdüğü çalışmalarına her gün bir
yenisini ekleyerek devam etmektedir.
Kayseri İlinin Doğalgaz Dağıtımı, İletimi ve Pazarlaması alanında yürüttüğü çalışmaları için ISO 9001
(Kalite Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Sistemi) ve ISO 14001(Çevre Yönetim Sistemi) , ISO 27001 sertifikaları bulunan
Kayserigaz’ın kaliteye, bilgi güvenliğine, çevreye, iş
sağlığı ve güvenliğine duyarlılığı uluslararası alanlarda da tescillenmiştir. Kayserigaz bu başarısıyla, faaliyetlerini dünya standartlarına çıkararak, iş
süreçlerini herkesin ulaşabileceği standart kayıtlar
haline getirmiştir.
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EN DEĞERLİ KAYNAĞIMIZ: ÇALIŞANLARIMIZ
OUR MOST PRECIOUS RESOURCE: OUR EMPLOYEES

Kayserigaz İnsan Kaynakları, rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla
gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme
faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Bu faaliyetler o
şekilde düzenlenirki, bir taraftan kurum amaçları Human Resources Department of Kayserigaz is a unit covering the
gerçekleştirilir, diğer taraftan çalışanların ihtiyaç- allocation, employment and development of human resource and
ları karşılanır ve aynı zamanda da Kayserigaz’ ın preparation, planning, organization, forwarding and controlling of
topluma karşı sorumlulukları yerine getirir.
respective policies that are required to have competitive advantagİnsan 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, geliştirilmesi, 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.
Değerlerimizi EWE Grubu’nun mevcut başarısını
farklı kılacak özgün davranışlar olarak görüyoruz.
Önce müşterilerimiz için varız. Çevik bir takımız.
Açık iletişime inanırız, fark yaratırız, insana dolayısıyla çalışanımıza değer veririz.

Human Resources Department plans the human-resource policies
and needs of Kayserigaz and manages more comprehensive strategies such the status of personnel in labour relations, environmental
and organizational developments. In modern perspective, human
resources department performs the selection and employment of
personnel and carried out activities such as training, development,
evaluation and remunerating the personnel.
We continue to maintain our values as they guide our entire decisions and behaviours and to extend our domains on the basis of “for
more tomorrows in Kayserigaz”.
We consider our values as distinctive acts that will make the success of EWE Group distinguished. Above all, we exist for our customers. We are a dynamic team. We believe in open communication, make difference and attach value on individuals and thus our
employees.
Today, all our employees from every level, every team together with
the top management adopt the understanding of “Kayserigaz has a
lot to offer me”, and provide support for keeping a people-oriented
culture alive.

BAYAN

Female

es. These activities are arranged so as to achieve the objectives of
corporation and the requirements of employees are met and accordingly, Kayserigaz fulfils responsibilities to the public.

Based on our philosophy of “People first, Kayserigaz first”, we always prioritise the satisfaction and motivation of our employees.
We keep in pace with the technologies that may affect our sector
not only in Turkey, but also in the world, and work for being the
leading company in terms of exemplary practices.
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Bugün tüm üst yönetimimizle birlikte her seviyeden, her ekipten çalışanımız “Kaysergaz’ da benim için
daha fazlası var” diyerek, insan odaklı bir kültürün yaşatılmasına destek olmaktadır.
“Önce insan, önce Kayserigaz”felsememizle hareket ederek, her zaman çalışanlarımızın memnuniyetini
ve motivasyonunu ön planda tutuyoruz. Sadece Türkiye’ de değil, dünya da da sektörümüzü etkileyecek
teknolojileri takip ediyor; sektörümüze örnek olacak uygulamalara liderlik etmek için çalışıyoruz.
En iyilerle çalışmak, en iyileri elde tutmak önceliğimizdir. Fark yaratan insan kaynakları uygulamalarımızla “başarılı sonuçlar sağlayan, işine bağlı çalışanlar” oluşturmaya devam ediyoruz.
“Kazanan bir takım” olmayı sürdürebilmek için kurum kültürümüz ve bu kültürü yaşatan çalışanlarımız
ve liderlerimizin önemine olan inancımızla insan kaynakları stratejilerimizi şekillendirmeye ve hayata
geçirmeye devam edeceğiz.
İşe Alım Ve Oryantasyon
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 Bolum mülakatı yapılarak,
işe alım gerçekleştirilmektedir.
Kayserıgaz’ın insan sermayesi, kurumsal öğrenme anlayışı ile yapılandırılmıştır. Sektöründe oncu 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 bölümle-rin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, kurumsal öğrenme süreçlerini geliştirmek, verimlilik ve etkinliğini artırmaktır. Bu
kapsamda 2010 yılında 43 çalışana oryantasyon eğitimi
verilmiştir

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
%16 %23

%7

ORTAOKLU
Secondary School

LİSE
High School

LİSANS
University

%23

MESLEK LİSESİ
Vocational High School

%27

M.Y. OKULU
Associate Degree

%4

Y.LİSANS
Master

Employee Education Level

We give priority to work with the best and employ the
best. Through our distinguished human resources practices, we continue to make a team of employees who
are generating successful outcomes and committed to
their jobs.
In order to maintain our winning mentality, we will continue to develop and accomplish human resources strategies thanks to our reliance on corporate culture and
the importance of employees and leaders keeping that
culture alive.
Recruitment and Orientation
In the recruitment of employees, our most precious resource, all positions are configured for 27 competences.
The ego analysis measurement system developed based
on Enneagram and Jung typology systems is applied.
The candidates who are not eligible for our corporate
culture and principles are eliminated, the candidates
who are meeting the qualifications of our vacancies are
interviewed in HR and then they are recruited based on
the result of such interviews.
Human capital of Kayserigaz is shaped with the understanding of corporate learning. As a sector-leading corporation, it is one of basic strategies of Kayserigaz to
incorporate its know-how and to extend it to every level.
Corporate learning starts with the orientation training
provided for new recruits and continues with updates in
the Personnel Communion Meetings. The main objective of Kayserigaz is to maintain the accomplishment of
strategies goals of all departments by means of orientation trainings and personnel communion meetings, to
develop corporate learning processes and to increase
productivity and efficiency. In this regard, 43 employees
were provided with orientation training in 2010.
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Eğitim
Çalışanlarımızın niteliklerini. ış süreçlerinde verimliğini artırmak ve daha kaliteli ürün/
hizmet sunmak için. Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimler ihtiyaç doğrultusunda yıllık olarak
planlanmaktadır. Ayrıca şirketimiz bünyesinde sınıflar oluşturarak eğitmenlerin şirketimize gelerek ders vermeleri sağlanmakta, böylece
orta ve üst düzey yönetici personelin etkin ve veTraining
rimli
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.
2010 yılında toplam 173 çalışanımız –bu sayı neredeyse bütün çalışanımızı kapsamaktadır- farklı
konularda 1223 adam/gün ve 4040 adam/saat
eğitim almıştır.
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. 2009 yılında çalışanlarımızla yapılan
etkinliklerimiz; voleybol turnuvası, pazar kahvaltısı,
mangal partisi, iftar yemeği, çalışan paylaşım toplantıları ve doğum günü kutlamalarıdır. Çalışanlarımızın doğum günlerini, 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.
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
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Personal Development and Technical Trainings are planned
every year in order to enhance the qualifications of our employees, increase their productivity in business processes and
provide high-quality products/services. Also, trainers provide
trainings in classes under our corporation and thereby, an opportunity is created for mid-level and top executives to improve
their foreign languages in an effective and productive way.
With the aim of increasing knowledge and awareness on technology, all employees of Kayserigaz are provided with trainings
on computers and information security. In 2010, 173 employees were provided with 1223 man/day and 4040 man/hour
trainings in different subjects and this number almost covers
all employees.
Social Activities
In order to improve communication between the employees,
many traditional activities are organized. Families of the employees are also invited to some of such activities and thus,
the sense of corporate belonging is supported. The activities
organized for our employees in 2009 were volleyball tournament, Sunday brunch, barbecue party, iftar meal, personnel
communion meetings and birthday parties. The birthdays of
our employees are celebrated with the participation of all personnel and cutting birthday cakes. In the events of marriage
or birth, all personnel are informed to share the happiness.
Similarly, they are also informed when a relative of one of our
employees passes out, to share the pain and express condolences. The employees who are getting married or having child
are given a gold coin as the gift of Kayserigaz.
Such activities are featured on monthly e-bulletins where the
latest updates concerning all departments/units are covered.
Social spaces such as sports hall, conference hall, library,
volleyball and basketball courts and green areas are in the
premises of our corporation. These places provide a relaxing
environment for the personnel and also social activities are
organized in these spaces.
Employee Satisfaction
Through our annual employee satisfaction survey, we establish
the satisfaction levels of our employees based on the following
subjects and criteria: job satisfaction, services rendered to

ruhu, yönetim tarzı, çalışanlara verilen eğitim, iç iletişim, işyeri koşulları ve sosyal haklar,
takdir ve iş değerlendirme, ücret politikası konu ve kriterle çalışanlarımızın memnuniyet
düzeyleri tespit edilmektedir. Memnuniyet düzeyi nispeten düşük olan konularla ilgili memnuniyeti artırıcı faaliyetler planlanmaktadır.
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
uygulanmaktadır.
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.
Açık Kapı Uygulaması
Temel değerlerimizde belirttiğimiz; “etkin iletişim” ilkemizi, devamlı vurguladığımız dürüstlük ve şeffaflığımız
ışığında, özgüvenli lider çalışanlarımız ile birlikte yürüttüğümüzün göstergelerinden biri olarak “Açık Kapı Uygulaması”’ yapılmaktadır. İsteyen her çalışanımıza, haftanın
her çarşamba günü saat 17.00’den itibaren, üst yönetim ile görüşebilme imkânı ayrıca tanınmıştır.
Bu uygulama ile yöneticilerin örnek olduğu, saygının ve
güvenin yaygınlaştırıldığı bir yönetim anlayışı tesisi amaçlanmıştır. Böylece şirketin bütün çalışanları tarafından
paylaşılan kurum kültürünün dokunması, insanların birbirleriyle uğraşmadığı, birbirini çekiştirmediği bunun yerine işe yoğunlaşıp bilginin paylaşıldığı bir ortam oluşturulması sağlanmıştır.
Ek Haklar
Kayserigaz ailesinin bireyi olan çalışanlarımıza, evlilik, evaraba alımı, sağlık harcamaları vb. ihtiyaçları sebebiyle,
talepleri doğrultusunda ü faizli kredi imkânı sağlanmaktadır. İş göremezlik raporu alan ça-lışanlarımızın 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.

the customers, corporate vision and policies, satisfaction of
being employed in Kayserigaz, cooperation and team spirit in
departments, management style, trainings for employees, internal communication, workplace conditions and social rights,
appreciation, job evaluation and wages policy.
Performance Evaluation and Development System
Performance Development System is applied in order to guide
all employees in line with the corporate goals, to establish the
priorities of corporation, to monitor the improvements and to
increase personal development of the employees.
At the beginning of each year, Performance Development
System evaluates the employees at regular intervals, monitor
their progress and the performance of personnel is observed
based on final scoring at the end of that year. The results
obtained from the performance evaluation are used in the determination of training needs, career planning and rewarding.
Open Door Policy
As an indication that we adopt “active communication” principle together with our influential employees under the light of
our honesty and transparency, the company has “Open Door
Policy”. Every employee is provided with the opportunity to
meet the top management on every Wednesday after 17:00.
This policy aims the establishment of a management approach
where the executives are setting an example and extending
the respect and confidence. Thus, the purpose is to develop
an environment where the corporate culture is shared by all
employees, there is no kicking about someone, yet everyone
focuses on their jobs and shares knowledge.
Further Rights
The individuals in the family of Kayserigaz are provided with interest rate loan based on the demands due to the needs such
as marriage, purchasing cars or houses, or health expenses.
We do not apply deduction on wages of employees with incapacity report and unjust treatments such as SSI Premium
day loss and getting pension lower then their wages. Bonus
payments at 1.5 of wages and performance premiums are
made in one year. The employees are also provided with food
and transportation services. Employees working in shifts or in
field are given lunch vouchers as their rights to receive food
service.
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STRATEJİK PLANLAMA VE RİSK YÖNETİMİ
STRATEGIC PLANNING AND RISK MANAGEMENT
Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi Birimi
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 belirleyici öğeler haline dönüşmektedir. Bu bağlamda, stratejik planlama ve stratejik yönetim her geçen gün daha fazla önem
kazanmaktadır.
Kayserigaz’ın gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe
nasıl ulaşılacağını gösteren süreçlerin analiz edildiği Stratejik
Planlama ve Risk Yönetimi Departmanı, yöneticilerle yapılan
periyodik toplantılar sonucu şirketin kısa ve uzun vadeli stratejisi planlanmaktadır. 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;
• RFS sistemi aracılığıyla şirketimizin potansiyel risklerini ve
görece olarak gerçekleşme ihtimallerinin EWE’ye raporlaması
gerçekleştirilmiştir.
• Dünya’da ve Türkiye’de enerji sektöründe yaşanan her türlü
gelişmeleri yakından takip edilmiş ve şirketimiz açısından fırsat
ve risk ihtimallerini analiz edilmektedir.
• Sektörde ve mevzuatta yaşanan gelişmeleri ve değişimleri
yakından takip edilmekte ve bu konularda raporlar hazırladık.
Hazırladığımız raporlar çalışanlarımızla da paylaşılmaktadır.
• Çalışanlarımızın enerji sektöründeki gelişmelerden haberdar
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Department of Strategic Planning and Risk Management
Globalization and the fierce competition experienced as
a consequence in the current business life make it essential for companies to get free of daily rushes and
make long-term plans. National boundaries get less significant day by day and easy access to information and
information pollution experienced as a consequence become determinants of companies to make good plans
for their future in the business life. In this respect, strategic planning and strategic management gain more importance with each passing day.
Department of Strategic Planning and Risk Management, in which future targets of Kayserigaz and processes reflecting ways of achieving these targets are
determined, short and long term strategies of the
company by holding periodical meetings with the directors are planned. To achieve these targets, risk analysis works are carried out in order to follow ambiguities
in the market and sector and negative effects to arise
from such ambiguities and reduce them to a more acceptable level. In this scope;
• Potential risks of our company and their relative realization probabilities are reported to EWE via RFS system.
• All kinds of developments in the energy sector in the
World and Turkey are followed closely and opportunity
and risk probabilities are analyzed for our company.
• Developments and changes experienced in the sector
and legislation are followed closely and relevant reports
are prepared. We share the reports prepared with our
employees.
• Presentations are made for our employees to be informed about the developments in the energy sector
and to raise their awareness in the meetings held for
them.
Matters like the situation of natural gas in the world and
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olması ve bilinçlerinin yükselmesi için yapılan toplantılarda onlara yönelik sunumlar yapılmaktadır.
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;
• Aylık bazda stratejik etki analizi şablonu oluşturulmuş ve yönetimin katıldığı toplantılarda
paylaşılmaya başlanmıştır.
• Şirketimizin başarısının ve etkinliğinin daha iyi
ölçülebilmesi için KPI (temel performans göstergeleri) çalışmaları yapılmıştır.
• Şirketimizin hedeflerine ulaşmasını olumsuz
etkileyecek her türlü gelişmeyi ve olayı risk olarak görülmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.

in our country, consumption curves, usage areas, new technologies
developed, situations of other energy types are evaluated and effects
of such matters on the company’s future are tried to be foreseen.
Development of alternative energy sources and their usage rates and
economy levels are constantly observed within the scope of competition
analysis.
Strong and weak aspects of the company are determined and threats
and opportunities are propounded by carrying out SWOT analysis. Company’s main business objective is determined in consequence of these
activities. In this respect, the following pursuit strategies have been
developed within the process;
• Strategic impact analysis template are created on a monthly basis
and shared in the meetings participated by the directors.
• KPI (Key Performance Indicators) workshops are carried out for better evaluation of the success and efficiency of our company.

• Zamanında yakalanmayan fırsatları da risk
olarak gördüğümüz için sektördeki gelişmeleri
takip edilerek raporlanmaktadır.

• All kinds of developments and occasions which may have a negative
effect on the achievement of the targets of our company are deemed as
a risk and reported to the top management.

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

• As we also deem missed opportunities as a risk, all developments in
the sector are followed closely and reported.
Ambiguities to arise in the process of achieving main business objective are evaluated in scope of risk management and critical risks of the
company are determined. Changes in the energy demand structure are
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takip edilmektedir. Riskler öncelikle ortadan kaldırılmaya, eğer kaçınılmaz ise etkilerini azaltmaya
yönelik faaliyetler tanımlanmakta, uygulanmakta
ve sonuçları düzenli olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca yıl içerisinde, şirketimizin başarı hikâyelerini
sektördeki ulusal ve uluslararası oyuncularla birimimiz tarafından paylaşılmış ve sosyal sorumluluk
projelerine de destek verilmiştir.
• Polonya/Varşova’da 21.09.2010 düzenlenen SAP CRM Day 2010 etkinliğine katılarak
Kayserigaz’ın başarılarını seçkin katılımcılara anlatılmıştır. Toplantıya Türkiye’den yalnızca Kayserigaz davet edilmiş ve yaptığımız sunum tüm
katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle takip
edilmiştir.
• 09-10.11.2010 tarihlerinde Ankara Hilton otelinde düzenlenen Uluslar arası Doğalgaz Zirvesine
katılım sağlanmış ve çeşitli ülkelerden gelen katılımcılara Kayserigaz’ın başarılı uygulamaları konusunda bir sunum gerçekleştirilmiştir.
• İlk ve orta dereceli okullarda diğer birimlerden
arkadaşlarımızın da katıldığı KUÇEP projesi kapsamında çevre konulu seminerler düzenlenmiştir.
Gerçekleştirdiğimiz seminerlerde çevre kirliliği ve
sebepleri, çözüm için yapılması gerekenler gibi
önemli konular işlenmiştir ve bu bağlamda doğalgazın önemi vurgulanmıştır.

followed for house and industry customers and legislation structure
created for the market is followed closely. Activities for eliminating
risks firstly and minimizing their effects if inevitable are identified and
implemented and results are evaluated on a regular basis.
Furthermore, our department informs national and international
players in the sector about the success stories of our company and
supports social responsibility projects.
• SAP CRM Day 2010 event organized in Poland/Warsaw on
21.09.2010 was participated and achievements of Kayserigaz were
explained to the prestigious participators. Only Kayserigaz was invited to the meeting from Turkey and our presentation was watched
by all participators with great admiration.
• International Natural Gas Summit organized in Ankara Hilton hotel
on the dates 09-10.11.2010 was participated and a presentation
about the successful practices of Kayserigaz was given to the participators from different countries.
• Environment-themed seminars participated by our friends from other departments were organized in primary and elementary schools in
scope of KUÇEP (Kayseri Applied Environmental Education). In these
seminars, important matters, such as environmental pollution and
its causes and ways of solutions, were discussed and importance of
natural gas was emphasized in this respect.
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STATE

SUPPLIERS

DISASTER

İLKLERE İMZA ATABİLMEK İÇİN
KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ ÜRETİYORUZ
WE PRODUCE CORPORATE COMMUNICATION STRATEGIES
IN ORDER TO BREAK GROUNDS

Kayserigaz Kurumsal İletişim Departmanı 2010 yılında stratejik iletişim planını enerji sektöründe model şirket olmak üzerine kurgulaşmıştır.
Kısa sürede doğru stratejik iletişim planıyla sektöründe ve faaliyet gösterdiği alanda marka
olmayı başaran Kayserigaz, markanın devamını en iyi şekilde yansıtmak sektörüne marka
olma yolunda edindiği bilgi birimikimini doğrudan ve dolaylı aktarmak için 2010 yılında kurumsal iletişim faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürmeye devam etmiştir.
Model şirket olmak için şeffaf yönetim anlayışının olması gerektiğini bilen Kayserigaz, kurum içi iletişiminde çalışanlarının memnuniyetini, kuruma bağlılığını artırmak için, kurum içi
intranet bağlantısını güçlendirmiş, Holding, Üst
Düzey ve Orta Düzey yöneticilerden dönemsel
Kayserigaz Corporate Communication Department prepared the straoluşan mesajları başarılı şekilde e-mailing putegic communication plan to be a model company in energy sector in
sula, çalışan paylaşım toplantıları ile çalışanları2010.
na iletererek çalışanlarının şirket hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamış, çalışanlarının istek
Having achieved to build a brand in its sector and activity field with the
beklentileri doğrultusunda çalışanlarına özel
right strategic communication plan, Kayserigaz carried on its corporate
piknik, özel günlerde yemek organizasyonları
communication activities successfully in 2010 in order to reflect the
ve bu organizasyonlar içerisinde danışmanlar
continuation of the brand in the best way and pass its wide knowledge
tarafından kişiye özel oyun ve eğlence aktiviteobtained on the course of branding to the sector directly or indirectly.
leriyle çalışanlarının Kayserigaz’a aidiyetlerini
kuvvetlendirmeye çalışmıştır.
Kayserigaz knowing the necessity of a transparent sense of management in order to be a model company strengthened internal intranet
connection in order to enhance employee’s satisfaction and commitment to the company; provided its employees to be informed about
the company by successfully conveying the periodical messages from
Holding, Senior or Mid-Level executives via e-mailing, line-dropping and
employee informing meetings; tried to strengthen the loyalty of its employees for Kayserigaz by means of picnics, dinner organizations in special days and exclusive games and amusement activities carried out
by consultants within such organizations, all of which are specific to
employees in line with their demands and expectations.
Basing media relations upon clarity, transparency and information in
external communication works, Press members were provided with the
chance to relive their tiredness by means of press meetings, special
interviews, press visits, special press dinners, press bulletins, events
special to the needs of press members and it was provided their attitude to the company to be on the top level all the time.
From its first day of action to the present, Kayserigaz approaches its
customers adhering to unconditional customer satisfaction, has researches made by international research companies every year for determining demands and expectations of customers of Kayserigaz, designs campaigns and activities special to its Customer in consequence
of such researches and maintains its customer portfolio’s satisfaction
and attitude towards the brand and thus easily reaches to the annual
penetration rates planned.
Kayserigaz, with its viewpoint “Our future is our children”, made contact
with 30.000 children with its mascot, Dolgi, and by organizing various
activities like theatres, entertainments, exhibitions, promotions for children to adopt the concept of a more green,more blue and more clean
Kayseri.

Kurum dışı iletişim çalışmalarında çalışmaların
da medya ilişkilerini açıklık, şeffaflık ve bilgilendirme temeline dayandırarak, basın toplantıları, özel röportajlar, basın ziyaretleri, özel basın
yemekleri, basın bültenleri, , basın mensuplarının ihtiyaçlarına özel event aktivitelerle basın
mensuplarının iş yaşamından kaynaklanan yorgunluklarının atılmasına vesile olmuş kuruma
bakış açısı her daim en üst düzeyde kalması
sağlanmıştır.
Faaliyetine başladığı günden bugüne kadar koşulsuz müşteri memnuniyeti ile müşterilerine
seslenen Kayserigaz müşterilerinin istek ve
beklentileri için her yıl uluslar arası araştırma
firmalarına araştırmalar yaptırmakta ve bu
araştırmalar sonucunda Müşterilerine özel
kampanya ve etkinlikler tasarlayıp hem var olan
müşteri portföyünün memnuniyet ve markaya
bakış açısını korumakta hem de yıllık planlana
penatrasyon oranlarına rahatlıkla ulaşmaktadır.
Geleceğimiz çocuklardır bakış açısıyla Kayserigaz 2010 yılında da çocukların yeşil ile barışık mavi ile dost temiz bir Kayseri fikrini benimsemeleri için Maskotu Dolgi ile tiyatro,
eğlence,sergi,tanıtım gibi aktiviteler düzenleyerek 30.000 çocuğa ulaşmıştır.
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Sektörüne ekonomik kriz sonrasında canlılık katmak dağıtım sektörü ile cihaz üreticilerini bir araya toparlayıp ortak sinerji yaratmak için Doğalgaz sektöründe ilk defa
“Doğalgaz Tanıtım Günleri” konsepti altında doğalgaz cihaz üreticileriyle bir araya
gelerek reklam kampanyaları ve ortak etkinlikler düzenlendi.
Model şirket olmanın getirilerinden bir diğeri olan dün bugün yarın için stratejik iletişimini planlayan Kayserigaz bu sayede 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
Şirketin paydaşları ile arasındaki köprü niteliği taşıyan Basın kuruluşlarının , şirketimizin model şirket olmasındaki en önemli bakış açısı şeffaf yönetim anlayışını, yapılan
etkinlikler,duyurumlar,açıklamalar,toplantılar sayesinde paydaşlarımıza en iyi şekilde
duyurmaktadır.İşte bu aşamada Kayserigaz olarak Model Şirket olmanın getirdiği
vizyonla her yıl basın ile iletişimimizin sürekli ve düzenli olması için basın iletişim planı
gerçekleştirir basın toplantılarının tarihlerini aylar öncesinden basın iletişim planı içerisine yerleştiririz.
Bu sebeple duyurum faaliyetlerimizde
paydaşlarımızla paylaşımlarımızda aktif
olarak basın bültenlerine yer vermekteyiz. Her yılda basın bültenlerimiz ve ekstra duyurum faaliyetlerimiz neticesinde
yerel ölçekli bir şirkete göre ulusal ölçekli
bir şirketin haber kapasitesi kadar haberimizi yazılı,görsel,işitsel basın kuruluşlarında yer almaktadır.
2010 yılı içerisinde Kayserigaz ‘ın
işitsel,görsel ,yazılı basın ve sosyal networklerde haber niteliğinde çıkan basın bülteni sayısı 42 ve 186 Mecrada
16.361st cm yer alarak kendini paydaşlarının gündemine taşımayı başarmıştır.
Kurumsal Yayınlar
Bir üst yapımız olan EWE nin kurumumuzun ve doğalgazın algısını paydaşlarımızın
zihninde güçlendirmek,personellerimizin
kurumumuz hakkında sürekli ve düzenli enformasyon sürecine dahil olmasını
sağlayarak şirket ve grup aidiyet kültürünün artmasını sağlamak paydaşlarımızın
doğalgazın bilinmeyen yönlerini anlatmak
yanlış bilinen yanlarını düzeltmek için her
yıl düzenli aralıklarla EWE 360 DERECE
ve Portal Kurum içi kurumsal yayınlarıımızı, Kayserigaz Derki isimli Sektörel
Yayınımızı belirli tarih aralıklarına uyarak
çıkartmaktayız.
Doğalgaz Tanıtım Günleri
2009 yılında Kayserigaz “sektör temsilcileri ile buluşuyor yeni fikirler üretiyor”
konseptiyle ilk defa sektörümüzde dağıtım şirketi ile cihaz üreticilerinin bir ara-

116 KAYSERİGAZ FAALİYET RAPORU 2010
ANNUAL REPORT 2010

It organized advertising campaigns and common activities with producers of
natural gas devices under the concept of “Natural Gas Promotion Days” organized for the first time in Natural Gas sector in order to breathe a new life
to the sector after the crisis, gather distribution sector and device producers
together and create a common synergy.
Kayserigaz have planned its strategic communication for yesterday, today and
tomorrow by using another advantage of being a model company and thus
minimized the factors having the potential to damage the corporate image
and brand value to be established depending on administrative and external
sources.
Press Communication Plans and Press Meetings
Press associations serving like a bridge among the company’s shareholders
inform these shareholders about our company’s transparent sense of management, its most important viewpoint in the course of being a model company, by
means of activities, declarations, notifications and meetings. In this phase, we,
as Kayserigaz, prepare a press communication plan and place dates of press
meetings into this press communication plan for our communication with the
press to be constant and regular every year by virtue of the vision arising from
being a Model Company.
Therefore, we actively attach press bulletins to our declaration activities in our
sharings with our shareholders. News from our company, in the same capacity as a national company considering a local company, take place in printed,
visual and audio press associations in consequence of our press bulletins and
extra declaration activities.
The number of news press bulletins of Kayserigaz issued in audio, visual, written press and social networks 42 and 186 achieved to place itself into the
agenda of its partners taking a place of column 16.361 cm in the field.
Corporate Publications
Our corporate publications, EWE 360 DEGREES and Portal Corporate, and
sector publication named Kayserigaz Magazine are issued periodically every
year in order to strengthen the concept of EWE, our senior structure, our
company and natural gas in the minds of our shareholders and ensure the
participation of our personnel in the process of constant and regular information about our company, rise the corporate sense of belonging, inform our

ya getirildiği toplantıda ygerçekleştirilen workshoplar neticesinde Doğalgaz’ın doğru şekilde
anlatılması ve kararsız müşterilerin doğalgaz kullanımı için karar vermelerinin sağlanması
için bir proje hazırlanması sonucu çıkmıştı.
shareholders about the unknown aspects of natural gas and correct
misunderstandings.
Natural Gas Promotion Days
In consequence of workshops held in the meeting participated by distribution companies and device producers for the first time in our sector
with Kayserigaz’s concept that “the sector meets with its representatives and produces new ideas” in 2009, a project was planned to be
carried out in order to introduce natural gas accurately and enable
hesitative customers to decide on the use of natural gas.
An event lasting 15 days and participated by 10 natural gas device
producing companies was organized with the concept of “Natural Gas
Promotion Days” to carry out natural gas promotion and positioning and
also companies’ product positioning, selling and marketing activities in
İpeksaray AVM, the most strategic place of Kayseri in terms of location,
through a long term and planned practice.
During these 15 days, nearly 100.000 people visited our event with the
effect of AVM and by virtue of promotion activities.
Active Sponsorship
Sponsorship activities creates successful results when they are elected
and carried out in line with company’s corporate culture, strategy, activity fields and target group. In this respect, we examined the activities
for which we would be sponsor and added them to our strategic communication plan in the beginning of 2010.
Sponsorships are carried out with the purpose of creating a sense of
brand belonging in persons needing and adhering to the corporation we
are a sponsor of.
We became sponsor for activities of Turkish Olympiads in Kayseri and
enshrined lovers of our Beautiful Language, Turkish, in their hearts.
In our sponsorship activities regarding environment, we ensured the
sense of a more green,more blue and more clean Kayseri to be adopted
by people and thus performed natural gas positioning.
Corporate Social Responsibility
Having integrated the viewpoint of sustainable social responsibility and
the vision of being a model company in its social responsibility activities,
Kayserigaz established its social responsibility beyond relief works but
again on the basis of helping and giving the earnings of public back to
public in line with their needs.
In this frame, environmental awareness of our children, who are our
future, was raised by virtue of many activities together with DOLGI,
mascot of Kayserigaz and symbol of natural gas, in 2010.

2010 yılında da uzun soluklu planlı bir çalışmayla 10 doğalgaz cihaz üreten firmanın katılımıyla 15 gün boyunca Kayseri’nin lokasyon olarak en stratejik bölgesi olan İpeksaray AVM de
doğalgaz tanıtım, konumlandırması , firmaların
ürün konumlandırma satış pazarlama aktivitelerini “Doğalgaz Tanıtım Günleri ” konseptiyle
event çalışma gerçekleştirildi.
15 günlük süre boyuca AVM’nin etkisi ve yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde yaklaşık
100.000 insan etkinliğimizi ziyaret etti.
Aktif Sponsorluk
Sponsorluk çalışmaları şirketin kurum kültürü, stratejisi, faaliyet alanları ve hedef kitlesi
doğrultusunda seçildiğinde ve yürütüldüğünde
başarılı sonuçlara doğurmaktadır. Bu aşmada
stratejik iletişim planlamamız içerisine sponsor
olacağımız faaliyetleri tek tek inceleyerek 2010
yılının başında yerleştirdik.
Sponsorluklarımızla marka aidiyetinin sponsor
olduğumuz kurum üzerinden kuruma ihtiyaç
duyan veya bağlı olan kişilerde oluşması hedeflenmektedir.
8. Türkçe olimpiyatlarının Kayseri etkinlikleri
sponsoru olarak Güzel Dilimiz Türkçe aşıklarının gönüllerinde taht kurmayı başardık.
Çevre ile ilgili yer aldığımız sponsorluk çalışmalarında ise yeşil ile barışık mavi ile dost temiz
bir Kayseri sloganımızın insanların algılarına
yerleşmesini sağlayarak doğalgaz konumlandırmasını gerçekleştirdik.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda sürdürülebilir sosyal sorumluluk bakış açısını model
şirket olmak vizyonuyla birleştiren Kayserigaz
sosyal sorumluluğun yardım çalışmalarının
ötesinde fakat temelde yardım etmek,halktan
kazandığını halka geri halkın ihtiyaçları doğrultusunda vermek üzere kurgulamıştır.
Bu çerçevede 2010 yılında Kayserigaz’ın Maskotu ve doğalgaz’ın simgesi haline gelen DOLGİ ile çocuklara çevre bilinci gerçekleştirilen
birçok aktiviteyle aktarılarak geleceğimiz olan
çocuklarımızın çevreye olan duyarlılıkları artırılmıştır
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BİLGİSAYAR
İlk bilgisayar 1948 yılında yapılmıştır.
ABD Ordusu tarafından geliştirilen ENIAC (1946), onluk sayı
tabanına dayalı olup ilk genel kullanım amaçlı eletronik bilgisayar unvanına sâhiptir.
ENIAC’ın olumsuz yanlarını saptayan geliştiricileri, daha esnek
ve zarif bir çözüm üzerinde çalışıp, artık saklı yazılım mimarisi
veya daha çok von Neumann mimarisi olarak tanınan tasarımı
önerdiler. Bu tasarımdan ilk olarak John von Neumann (1945)
yılında gerçekleştirdiği bir yayında söz etmesinden sonra,
bu mimariye dayalı olarak geliştirilen bilgisayarlardan ilki
İngiltere’de tamamlandı (SSEM).
Günümüzde ise hayatın bir parçası olan bilgisayar İnsanların
bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı gibi bir çok rahatlığıda beraberinde getirmektedir.
İnsanlık tarihi açısından bu derece önemli sayılan bu icat tüm
icatlar içerisinde son nokta görüldüğü için yeni bir çağında
başlangıcın beraberinde getirmiştir.Bu yeni çağın İsmi Bilgi
Çağı dır.

COMPUTER
The first computer was made in 1948.
ENIAC, developed by the US Army (1946), is based on the
decimal system, and has the title of first elec-tronic computer for general use.
The Developers detecting the negative aspects of ENIAC,
worked on a more flexible and elegant solution, and suggest
the design now known as secret software architecture
or more as Von Neumann architecture. Firstly John Von
Neumann mentioned about this design in his publishing in
1945, then first computers de-veloped based on this architecture was completed in the UK (SSEM).
Computer, now a part of life, facilitates it for people to
reach information and brings together much comfort.
This deemed as such important in terms of human history,
brought together the beginning of a new age since it is seen
as the end point of all inventions. The name of this new age
is Information Age.
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Büyümenin sırrını
		 teknolojiyle çözdük

We have solved the mystery
of growing via technology
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YAZILI BASIN YANSIMALARIMIZ
PRINTED MEDIA REFLECTIONS
HAVA KİRLİLİĞİ ÇALIŞTAYI

AIR POLLUTION WORKSHOP

Özeti: Çevre ve Orman Bakanlığı ile Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü tarafından yürütülen Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi
(IKONAIR) Çalıştay’ı Kayseri’de yapıldı.
Kayseri Çevre İl Müdürlüğünün düzenlediği Çalıştay’da Kayseri’de yaşanan hava
kirliliği sorunu, yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Summary: Improving Air Quality Management in
Metropolitan Cities Project (IKONAIR) Workshop
executed by the Ministry of Environment and
Forestry and Holland National Institute of Environment and Public Health was held in Kayseri.
Air pollution problem in Kayseri and works to
be carried out were discussed in the workshop
organized by Kayseri Provincial Department of
Environment.

Tarihi: 15.12.2010

Date: 15.12.2010

KAYSERİGAZ’DAN SPORA DESTEK
Özeti: Kayserigaz spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Kick Boks,
Muay Thai, Kung Fu ve Full Contac Karate
Şampiyonası`nda dünya şampiyonu olan Kiraz
Şahin, Yunanistan’ın Başkenti Atina da yapılacak olan Kick Boks Avrupa Şampiyonasına
Kayserigaz’ın sponsorluğunda Türkiye’yi temsil
etmek için katılacak.
Tarihi: 10.11.2010

Özeti: Kayserigaz, Kayseri’nin çeşitli mahallelerinde
aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren ve izinsiz fatura tahsilâtı yapan işyerleri ile bir bağının bulunmadığını açıkladı. Kayserigaz izinsiz tahsilât yapan
işyerleri hakkında suç duyurusunda bulunarak gerekli
hukuki işlemi başlattı.
Tarihi: 10.12.2010
WARNING AGAINST UNAUTHORIZED COLLECTION

SUPPORT FOR SPORTS BY KAYSERIGAZ
Summary: Kayserigaz carries on its support for sports
and sportsmen. Kiraz Şahin having become world
champion in Kick Box, Muay Thai, Kung Fu and Full
Contact Karate Championships will participate in European Kick Box Championship to be organized in Atina,
the capital city of Greece, to represent Turkey with the
sponsorship of Kayserigaz.
Date: 10.11.2010

İZİNSİZ TAHSİLAT UYARISI

Summary: Kayserigaz declared that it had no relation with the
companies providing service under the name of intermediary
services and carrying out unauthorized collection of bills in various quarters of Kayseri. Kayserigaz filed a criminal complaint
against the companies carrying out unauthorized collection of
bills and initiated the required legal transaction.
Date: 10.12.2010

İLETİŞİM ve MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ
Özeti: Kayserigaz; çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak, % 100’lere yaklaşan müşteri
memnuniyeti oranlarını sürekli kılmak amacıyla
çalışanlarına İletişim Teknikleri&Müşteri İlişkileri
Eğitimi aldırdı.
Tarihi: 27.12.2010
COMMUNICATION and CUSTOMER RELATIONS TRAINING
Summary: Kayserigaz trained its employees on Communication Tecniques&Customer Relations in order to
contribute to the improvement of its employees and to
keep its customer satisfaction rates, which is close to
100%, permanent.
Date: 27.12.2010

ISO 27001 SERTİFİKA TÖRENİ

ISO 27001 CERTIFICATE CEREMONY

Özeti: “Enerji sektörünün model şirketi olmak” vizyonuyla çalışan Kayserigaz, ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi sertifikasını almaya
hak kazanarak başarı hikâyelerine
bir yenisi daha ekledi.

Summary: Kayserigaz, in service with the vision
of “Being the model company of the energy sector”, obtained a new success story by becoming
entitled to receive ISO 27001 Information Security Management System certificate.

Tarihi: 27.10.2010

Date: 27.10.2010

KAYSERİGAZ VE BURSAGAZ’DAN ORTAK AKIL ORTAK HEDEF BULUŞMASI
Özeti: EWE AG grubu bünyesinde faaliyetlerini yürüten Bursagaz ve
Kayserigaz’ın “ Ortak Akıl Ortak Hedef “ adlı istişare toplantısı 4-6 Kasım
2010 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleşti. Toplantılarda aynı işi
yapan, aynı mevzuata tabi ve aynı grup içinde faaliyet gösteren iki şirketin
yönetim takımının bir birini daha yakından tanıması, ileride ki süreçte yapılacak takım çalışmalarının temellerinin atılması amaçlandı.
Tarihi:08.11.2010
COMMON MIND, COMMON GOAL” MEETING BY KAYSERIGAZ AND BURSAGAZ
Summary: Bursagaz and Kaysergiaz carrying out their services in scope of EWE AG
group held consultation meeting named “Common Mind, Common Goal” between the
dates 4-6 November 2010 in Belek, Antalya. It was aimed by this meeting to enable
management teams of these two companies carrying on the same business, subject
to the same legislation and active in the same group know each other better and lay
foundations of the team works to be carried out in the future.
Date: 08.11.2010

KAYSERİGAZ ACİL 187 UYARIYOR
Özeti: Doğalgaz abonelerinin, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi, gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde meydana gelen hasarlar vb.
doğalgaz ile ilgili sorunlarla karşılaştığında ALO 187 Doğalgaz Acil
Birimini aramaları gerekiyor. Kayserigaz ALO 187 Doğalgaz Acil Birimi 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. ALO 187 Doğalgaz Acil Birimi,
acil ihbarlara (gaz kaçağı, yangın,
hat hasarı, elektrik ark) ortalama
10 dakika gibi kısa bir zamanda
ulaşıyor
Tarihi:11.10.2010

WARNING FROM KAYSERIGAZ’S 187 HOTLINE

BAK KAYSERİGAZ
GELİYOR SELAM VERİYOR
KAMPANYASI
Özeti: Kayserigaz ile PTT arasında yapılan sözleşme ile Türkiye’deki tüm PTT şubelerinden
de faturaların ödemesi yapılabilecek. “Enerji sektörünün
model şirketi olmak” vizyonuyla
örtüşen çalışmalarını sürdüren
Kayserigaz; müşteri memnuniyetinde zirveyi yakalayan hizmetlerine, tüm PTT şubelerinden doğalgaz faturası tahsilâtı
imkânını sunarak devam ediyor.
Tarihi: 21.09.2010
“HERE COMES KAYSERIGAZ AND GREETS EVERYONE” CAMPAIGN
Summary: Natural gas bills will be paid in the branches of Post
Office Department (PTT) pursuant to the contract executed between Kayserigaz and PTT Kayserigaz carrying on its activities
complying with its vision of “being the model company of the
energy sector” provides the opportunity of the collection of natural gas bills by PTT in addition to its services hitting the top in
customer satisfaction.
Date: 21.09.2010

Leak search activities carried out by Kayserigaz Operation and Maintenance Department two times a year on a routine basis was completed. In this scope, 1860
km natural gas pipeline, out of which 202.6 km is steel, 1207 km is polyethylene
and 451 km is polyethylene service pipeline, was controlled and no leak was
detected.
Date: 27.10.2010

DOĞALGAZ HATLARINDA KAÇAK ARAMASI
YAPILDI
Özeti: Kayserigaz İşletme Bakım Birimi’nin rutin
olarak her yıl 2 defa gerçekleştirdiği kaçak
arama faaliyetlerini tamamladı. Bu kapsamda;
Kayseri genelinde 202,6 km. çelik,1207 km.
polietilen, 451 Km polietilen servis hattı olmak
üzere 1860 km doğalgaz hattı kontrol edildi ve
herhangi bir kaçağa rastlanılmadı.
Tarihi: 27.10.2010
LEAK SEARCH IN NATURAL GAS PIPELINES
Leak search activities carried out by Kayserigaz Operation and Maintenance Department two times a year on
a routine basis was completed. In this scope, 1860 km
natural gas pipeline, out of which 202.6 km is steel,
1207 km is polyethylene and 451 km is polyethylene service pipeline, was controlled and no leak was detected.
Date: 27.10.2010

CRM UYGULAMALARI POLONYA’DA
Özeti: Kayserigaz “ SAP CRM DAY 2010” başlıklı etkinlik
kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleşen
konferansa CRM uygulamalarını anlatmak üzere davet edildi
Stratejik Planlama ve Risk Yönetimi Uzmanı Argun KARAÇAY,
sunumunda, Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Altyapısının yanı sıra
Kayseri’nin de tanıtımını yaptı. Argun KARAÇAY sunumunda;
Kayseri’nin tanıtımı, Kayseri’nin Türkiye için ne kadar stratejik,
ekonomik ve endüstriyel açıdan en önemli merkezlerden biri
haline geldiğine vurgu yaptı. Kayserigaz’ın kurumsal yapısı anlattı ve “Enerji sektörünün Model Şirketi Olmak” vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlendiği belirtti.
Tarihi: 27.09.2010
CRM APPLICATIONS ARE IN POLAND
Summary: Kayserigaz was invited to the conference held in Warsaw, the capital city of Poland, in order to explain CRM applications in scope of the event
titled “SAP CRM DAY 2010”. Argun KARAÇAY, Strategic Planning and Risk
Management Specialist, introduced Kayserigaz Information Technologies Infrastructure and Kayseri in his presentation. Argun Karaçay also underlined
in the presentation that Kayseri became one of the most important strategic,
economic and industrial centers for Turkey. He explained the corporate structure of Kayserigaz and stated that it took firm steps in line with its vision of
“Being the Model Company of the Energy Sector”.
Date: 27.09.2010

CBS MAPİNFO KULLANICILAR KONFERANSI
Özeti: Başarsoft tarafından düzenlenen 5.Mapinfo Kullanıcılar Konferansı Ankara’da gerçekleştirildi. Konferans da Mapinfo, MapXtreme, Discover ve Discover
3D ürünlerinin yeni versiyonları ve kabiliyetleri hakkında
bilgi verilirken gerek kamu kuruluşlarından gerekse özel
sektörden katılımcılar sunumlar yaptı. CBS 5.Mapınfo
Kullanıcılar Konferansına Kayserigaz Proje Müdürü
Murat Akdağ ve Harita&GIS birimi sorumlusu Ömer
Çağıl katıldı.
Tarihi:20.10.2010
GIS MAPINFO USERS CONFERENCE
Summary: 5th Mapinfo Users Conference organized by Başarsoft
was held in Ankara. Information about new versions and capacities of
Mapinfo, MapXtreme, Discover and Discover 3D products was given
and participants from both public corporations and private sector
made presentations. Murat Akdağ, Kayserigaz’s Project Manager,
and Ömer Cağıl, Executive of Map&GIS Department, participated in
GIS 5th Mapinfo Users Conference.
Date: 20.10.2010

GELENEKSEL İFTAR ÇOŞKUSU
Özeti: Kayserigaz’ın geleneksel hale getirdiği iftar buluşmalarının dördüncüsü Erciyes Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen ve
Kayserigaz çalışanlarının aileleriyle birlikte katıldığı organizasyonla gerçekleştirildi.
Tarihi: 31.08.2010
TRADITIONAL FAST-BREAKING SPIRIT
Summary: Forth of fast-breaking meetings traditionalized by Kayserigaz was
held by the organization participated by Kayserigaz’s employees and their
families in Erciyes Riding Facilities.
Date: 31.08.2010

ACİL DURUM TATBİKATI YAPILDI
Özeti: Kayserigaz ekipleri Ahmet Yesevi Bulvarı üzerindeki 16” çelik
hatta hasar senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdi ve olası bir olay anında
personelin hareket tarzı gözlemlendi. Kayserigaz İşletme Müdürlüğü İş
Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği, OHSAS 18001 standartları; Acil
Eylem planları kapsamında 16” çelik hatta hasar senaryolu tatbikat
gerçekleştirdi.İşletme bakım ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikatta;
kontrolsüz gaz çıkışı senaryoları, 16” çelik hatlar için planlanarak, ekiplerin hareket tarzları değerlendirildi.
Tarihi: 16.08.2011
EMERGENCY EXERCISE IS PERFORMED
Summary: A drill with the scenario of damage on 16” steel pipeline on Ahmet Yesevi Avenue was performed by Kayserigaz’s teams and action of the personnel in
case of a potential occasion was observed. Kayserigaz’s Department of Operation
performed a drill with the scenario of damage on 16” steel pipline in accordance
with the Regulation Concerning Occupational Health and Safety, OHSAS 18001
Standards and Emergency Action Plans. In scope of the drill performed by operation
and maintenance teams, scenarios of uncontrolled gas discharge were planned for
16” steel pipelines and actions of teams were evaluated.
Date: 16.08.2011

DOĞALGAZ TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI
Özeti: Kayserigaz’ın öncülüğünde organize edilen ve doğalgaz
cihazları üreten 7 markanın katılımıyla gerçekleşen Doğalgaz Tanıtım Günleri etkinliği stant açılışı ve kokteylle başladı.15-25 Eylül
tarihleri arasında İpeksaray AVM’de sürecek olan etkinlikte en
çevreci, en ekonomik, verimli ve konforlu yakıt olan doğalgaz ve
doğalgazlı cihazlar tanıtılacak.
Tarihi:17.09.2010
NATURAL GAS PROMOTION DAYS START OFF
Summary: Natural Gas Promotion Days event organized in the leadership
of Kayserigaz and held by the participation 7 brands producing natural gas
devices started with stand opening and cocktail. In the event to be continued
in Ipeksaray AVM between the dates 15-25 September, natural gas which
is the most ecological, the most economical and the most comfortable fuel
and natural gas devices will be promoted.
Date: 17.09.2010

İFTAR ÇADIRINDA BULUŞTUK
Özeti: Kimse Yok Mu Derneği’nin koordinatörlüğünde kurulan Ramazan çadırında
ev sahipliğini üstlenen Kayserigaz yaklaşık 1000 kişiye iftar verdi.Kimse Yok Mu
Derneği tarafından Yeşilmahalle Belediye Sosyal Tesislerinde kurulan iftar çadırında ev sahipliğini üstlenen Kayserigaz yaklaşık 1000 kişiye iftar verdi. Kimse Yok
Mu Derneği’nin koordinatörlüğünde kurulan Ramazan çadırında ev sahipliğini bu
kez Kayserigaz üstlendi. Toplumsal yardımlaşma ve kaynaşmanın en güzel örneğinin sergilendiği Ramazan çadırındaki iftara Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir BORA, Proje Müdürü Murat AKDAĞ ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Hasan
Korcan YÜCE’de katıldı.
Tarihi: 23.08.2011
MEETING IN FAST-BREAKING TENT
Summary: Kayserigaz hosted a fast-breaking meal participated by nearly 1000 people in the Fast-Breaking Tent pitched under the coordination
of Kimse Yok Mu Association. Kayserigaz hosted a fast-breaking meal participated by nearly 1000 people in the Fast-Breaking Tent pitched in
Yeşilmahalle Municipality Social Facilities by Kimse Yok Mu Association. Kayserigaz did the honors in the Fast-Breaking Tent pitched under the coordination of Kimse Yok Mu Association this time. Hasan Yasir BORA, General Manager of Kayserigaz, Murat AKDAĞ, Project Manager, and Hasan
Korcan YÜCE, Corporate Communication Executive, participated in the fast-breaking meal in the fast-breaking tent proving the finest example of social
cooperation and solidarity.
Date: 23.08.2011

KAYSERİGAZ’DAN SEMİNER VE ÖDÜL TÖRENİ
Özeti: Kayserigaz Konferans Salonu’nda düzenlenen, İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim görevlisi Sayın
Suna OKUR tarafından verilen“Türkçenin Özellikleri ve
Güzellikleri” konulu eğitim tüm Kayserigaz çalışanlarının
katılımıyla gerçekleştirildi.
Tarihi: 12.08.2010
SEMINAR AND AWARD
CEREMONY BY KAYSERIGAZ

YETKİNLİK MODELİ EĞİTİMİ ALINDI
Özeti: Kayserigaz, çalışanların ve dolayısı ile şirketin performansı üzerinde doğrudan pozitif etkiye sahip yetkinlik sisteminin startını verdi.
Tarihi:03.09.2010
COMPETENCE MODEL EDUCATION IS GIVEN
Summary: Kayserigaz started the competence system having a direct positive effect on employees and thus on the company’s performance.

Summary: The education
themed “Features and
Beauties of Turkish” given
by Suna OKUR, retired lecturer of Istanbul Technical
University in Kayserigaz
Conference Hall was performed with the participation of all employees of
Kayserigaz.
Date: 12.08.2010

Date: 03.09.2010

DOĞA SPORLARI KULÜBÜ LİFOS YÜRÜYÜŞÜNDE
Özeti: Doğayla baş başa kalarak yürüyüş yapıp sağlıklı yaşama yelken
açan Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü üyeleri yorgunluklarını temiz
hava soluyarak attı. Şehrin kültürel varlıklarını tanıma ve tanıtma çabasıyla ve şehir yaşamının monotonluğundan ve iş hayatının stresinden kurtulmak amacıyla Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Tarihi: 11.06.2010
LIFOS TREKKING OF NATURE SPORTS CLUB
Summary: Having set sail for a healthy life alone with nature, members of Kayserigaz’s
Nature Sports Club relaxed by getting fresh air. Kayserigaz’s Nature Sports Club organized a trekking in order to know and introduce the cultural properties of the city and to
get rid of the monotonousness of the city life and the stress of business life.
Date: 11.06.2010

KAYSERİGAZ’A ISO 27001 BGYS SERTİFİKASI
Özeti: Kayserigaz bilginin, faaliyetleri, hatta belki şirketin devamı
için büyük önem taşıdığı bilinciyle ISO/IEC 27001 sertifikasını
alma kararını vererek, 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlıklarını tamamladı.Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu ISO 27001 kapsamında
başlatılan çalışmaların I. Basamak denetimi 18/19 Haziran’da,
II. basamak denetimi ise 3/4 Ağustos’ta Moody tarafından gerçekleştirildi.
Tarihi: 11.08.2010
ISO 27001 ISMS CERTIFICATE TO KAYSERIGAZ
Summary: Being aware of that information is of crucial importance for the continuance of activities and even for the continuance of the company
itself, Kayserigaz decided to obtain the ISO/IEC 27001 certificate and completed its preparation within a very short time of 6 months. 1st Step Audit
of activities initiated within the scope of the ISO 27001 Information Security Certification was executed on June 18/19 by Moody, while 2nd Step
Audit took place on August 3/4.
Date: 11.08.2010

3.GELENEKSEL PAZAR KAHVALTISINDA BULUŞULDU
Özeti: Kayserigaz çalışanları aileleri ile birlikte; 25 Temmuz Pazar günü Kayserigaz kampus bahçesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi ve düzenlenen
etkinliklerle eğlendi.
Tarihi: 26.07.2010
3RD TRADITIONAL SUNDAY BREAKFAST
Summary: Kayserigaz’s employees with their families came together in the breakfast organized
in campus garden of Kayserigaz on Sunday, July 25th and had fun in the activities.
Date: 26.07.2010

YANGIN TATBİKATI DÜZENLENDİ
Özeti: Kayserigaz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinin
işbirliği ile Kayserigaz çalışanlarına yangın bilgisi ve söndürme
eğitimi verildi ve yangın tatbikatı
yapıldı. Kayserigaz’ın İş Sağlığı ve
İş Güvenliği Kurulu kararları kapsamında çalışanlara yangın bilgisi
ve söndürme eğitimi verilerek bütün Kayserigaz çalışanlarının katılımıyla Kayserigaz Konferans Salonunda yangın bilgisi ve söndürme
eğitimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitimde çalışanlara, yangınla mücadelenin nasıl yapılması
gerektiği, yangın tüpü çeşitleri,
hangi yangın türlerine nasıl müdahale edileceği ve hangi ekipmanların kullanılacağı konusunda bilgi
verildi.
Tarihi: 07.07.2010
FIREFIGHTING EXERCISE IS PERFORMED

BİLGİ YARIŞMASINDA FİNAL VE ÖDÜL
TÖRENİ
Özeti: Kayserigaz, çevre konulu bilgi yarışmasının final yarışmasını ve ödül törenini
Çevre Koruma Haftasında gerçekleştirdi.
Kayserigaz 5 Haziran Dünya çevre gününde ve Haziran ayının ikinci haftası ile
başlayan ve okullarda Çevre Koruma Haftası olarak kutlanan haftada çevreye olan
duyarlılığını bu yılda çeşitli etkinliklerle vurguladı.

Summary: Fire information and firefighting training was given to Kayserigaz’s employees and
firefighting drill was performed with the cooperation of Kayserigaz and Fire Crew of Kayseri
Metropolitan Municipality. Employees were provided with the fire information and firefighting
training in Kayserigaz Conference Hall in scope of the resolutions of Occupational Health
and Safety Board. Information about the ways of firefighting, types of fire extinguishers, and
ways of fighting against different types of fire and the equipments to be used was given to
the employees in the training.
Date: 07.07.2010

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DÜNYA ARENASINDA

Özeti: Kayserigaz “ SAP CONFERENCE
FOR UTILITIES 2010- FOR EUROPE,
MIDDLE EAST, AFRICA AND INDIA”
başlıklı Belçika’nın başkenti Brüksel’de
gerçekleşen konferansa Bilgi teknolojileri altyapısını anlatmak üzere davet
edildi.

Tarihi: 07.06.2010
FINAL AND PRIZE CEREMONY IN THE KNOWLEDGE QUIZ
Summary: Kayserigaz carried out the final and
prize ceremony of the environment-themed knowledge contest in Environmental Protection Week.
Again this year, Kayserigaz emphasized its environmental awareness with various activities carried out on 5 June World Environment Day and in
the week starting in the second week of June and
celebrated as Environmental Protection Week.
Date: 07.06.2010

ALTYAPIMIZ

Tarihi: 09.07.2010
OUR INFORMATION TECHNOLOGIES INFRASTRUCTURE IS ON THE WORLD SCENE
Summary: Kayserigaz was invited to the conference titled “SAP CONFERENCE FOR UTILITIES
2010- FOR EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA AND INDIA” held in Brussels, the capital city of
Belgium.
Date: 09.07.2010

GELENEKSEL 3.VOLEYBOL TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Özeti: Kayserigaz, geleneksel olarak düzenlediği Voleybol Turnuvasının üçüncüsünü, çalışanların yoğun katılımı ile gerçekleştirdi.
Kayserigaz III. Voleybol turnuvası, birimlerin voleybol takımlarından oluşan
9 takım arasında, çekilen kuralarla belirlenen fikstüre göre profesyonel hakemlerin yönetiminde yapıldı. 80 çalışanın takımlarda oynadığı turnuvada,
tatlı bir rekabet, hoşgörü ve paylaşımın ön planda olması, turnuvaya olan
ilgiyi ve heyecanı artırdı.
Tarihi: 24.06.2010
TRADITIONAL 3RD VOLLEYBALL TOURNAMENT
Summary: 3rd of the Volleyball Tournaments traditionally organized by Kayserigaz
was carried out with the broad participation of employees.
Kayserigaz’s 3rd Volleyball Tournament was performed under the management of professional referees according to a fixture determined
by casting lots among 9 teams consisting of volleyball teams of departments. Domination of a soft competition, tolerance and sharing in
the tournament participated by 80 employees in teams raised the excitement and interest in the tournament.
Date: 24.06.2010

İLETİŞİM VE FARKINDALILIK
Özeti: Kayserigaz konferans salonunda Doğan Cüceloğlu
tarafından iletişim semineri verildi. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve çok sayıda şirket çalışanının katılımıyla gerçekleşen seminerde Cüceloğlu, ilginç örneklerle
süslediği, yaşama dair kesitleri esprili bir dille de anlattığı
iletişim bilgileriyle, katılımcıların çok beğendiği,bir sunum
gerçekleştirdi
Tarihi: 17.05.2010
COMMUNICATION AND AWARENESS
Summary: A communication seminar was given by Doğan
Cüceloğlu in Kayserigaz conference hall. In the seminar participated by Hasan Yasir Bora, General Manager of Kayserigaz, and
many employees from the company, Doğal Cüceloğlu made a
presentation highly appreciated by the participants by explaining
scenes from life with illustrations and communication information
wittily.

ÇEVREYE BİLİNÇLİ DESTEK
Özeti: Kayserigaz, 5 Haziran’da tüm dünyada ve ülkemizde kutlanan Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası etkinliklerine
etkinliklerine tam destek verdi.
Tarihi: 09.06.2010
CONSCIOUS SUPPORT FOR ENVIRONMENT
Summary: Kayserigaz provided full support for the activities of World
Environment Day and Environmental Protection Week celebrated in the
whole world and in our country on June 5th.
Date: 09.06.2010

Date: 17.05.2010

Başlığı: AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN GELİŞTİRİLEN
ÖĞRETMEN BİLİNCİ SEMİNERİ
Özeti: Kayserigaz’ın sponsorluğunu üstlendiği Sümer Lisesi tarafından organize edilen ‘Aydınlık Bir
Gelecek İçin Geliştirilen Öğretmen Bilinci’ konulu seminer, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun sunumuyla
gerçekleştirildi.Cüceloğlu seminerde insanın büyük
bir potansiyel olarak doğduğunu ve gelişebilmesi için
aile ortamının ilk ortam olduğunu” söyledi. Bu temel
üzerine okul eğitiminin inşa edildiğini belirten Cüceloğlu, “Çocuk terbiye edilirken ya onun anlamasına
ya da onun korkusuna konuşursunuz. Sağlıklı aile ve
eğitim ortamı çocuğun anlamasına hitap eden ortamdır” dedi.
Tarihi: 18.05.2010

Title: SEMINAR OF TEACHER AWARENESS DEVELOPED FOR A BRIGHT FUTURE
Summary: The seminar themed “Teacher Awareness Developed for A Bright
Future” organized by Sümer Highschool and sponsored by Kayserigaz was
held with the presentation of Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu. Cüceloğlu said in the
seminar that human beings born with a great potential and the fist environment for their development was the family environment. Having stated that
school education was constructed on this foundation, Cüceloğlu said “While
bringing up children, you speak for him to either understand or be afraid.
The healthy family and education environment is the one appealing to his
understanding.”
Date: 18.05.2010

TÜRKÇE OLİMPİYATLARINA KAYSERİGAZ’IN
ANLAMLI DESTEĞİ
Özeti: Kayserigaz’ın da sponsorları arasında bulunduğu
8. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının Kayseri Etkinlikleri 4 Haziran’da yapıldı. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir BORA konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Kayseri’ye hizmet eden önemli şirketlerden biri
olarak dünyanın farklı ülkelerinden şehrimize gelen konuklarımızla, her gün hizmet verdiğimiz binlerce müşterimizi sanat ve kültür arenasında bir araya getirecek
olan böylesi önemli bir organizasyona destek vermekten
dolayı gurur duyuyoruz.
Tarihi: 04.06.2010
İLKÖĞRETİM
OKULLARINDA
ÇEVRE KONULU
SEMİNERLER
DÜZENLENDİ

KAYSERIGAZ’S SIGNIFICANT SUPPORT FOR TURKISH OLYMPIADS
Summary: Kayseri activities of the 8th International Turkish Olympiads, for which Kayserigaz became a sponsor, was held on June
4th. Hasan Yasir BORA, General Manager of Kayserigaz, said in this
declaration concerning the subject: “As one of the most important
companies providing service for Kayseri, we are proud of supporting
such an important organization bringing our guests from different
countries of the world and thousands of citizens we provide service
for every day together in an art and culture arena.
Date: 04.06.2010

Özeti: Temiz bir
çevre ve sağlıklı
bir gelecek için
bilinçli nesillerin
yetişmesine katkı sağlayacak bir
projeye imza atmayı
planlayan
Kayserigaz, ilköğretim okullarında
çevre konulu seminer düzenliyor. Kayserigaz; çevreyi koruma bilincini ve doğaya karşı duyarlılığını “Yeşil İle Barışık, Mavi İle Dost,
Temiz Bir Kayseri İçin” sloganıyla Kayseri’ye merhaba dediği ilk
günden itibaren sürdürüyor. Bu kapsamda; aktif olarak katıldığı
sosyal sorumluluk projeleri ile en çevreci yakıt doğalgazla örtüşen
çevreci yaklaşımlarına devam ediyor.
Tarihi: 20.05.2010

ENVIRONMENT-THEMED SEMINARS HELD IN ELEMENTARY SCHOOLS

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADIK
Özeti: Kayserigaz Acil 187 Ekipleri Anneler Günü
dolayısıyla,ihbar aldıkları bütün evlerde, anneler gününü gül takdim ederek kutladılar.
Tarihi: 11.05.2010
CELEBRATION OF MOTHER’S DAY
Summary: Kayserigaz 187 Hotline teams celebrated Mother’s Day by presenting roses in all houses they went to for
notices.
Date: 11.05.2010
KAYSERİGAZ 1ST PROVINCIAL BADMINTON CHAMPIONSHIP
Summary: Kayserigaz 1st Provincial Badminton Championship was organized in Atatürk Sports Hall in 8 different categories with the participation of 110 licensed sportsmen.
Proving the importance it gives to the development of children
and youngsters and to the sportive spirit with various projects
it supports, Kayserigaz goes on making contributions to Kayseri by being sponsor for different activities.
Date: 06.05.2010

Summary: Planning to prepare a Project to make contribution to raising conscious
generations for a clean environment and a healthy future, Kayserigaz organizes environment-themed seminars in elementary schools. Kayserigaz has maintained its
awareness of environmental protection and sensitivity for nature since its first day
of activity in Kayseri with the motto of “for a Clean Kayseri at Peace with Green and
Friend with Blue”. In this respect, it carries on its environmentalists approach complying with the sense of natural gas, which is the most ecological fuel, by virtue of social
responsibility projects it actively attends.
Date: 20.05.2010

KAYSERİGAZ 1. BADMİNTON
İL ŞAMPİYONASI ETKİNLİĞİ
Özeti: Kayserigaz 1. Badminton
il Şampiyonası Atatürk Spor Salonunda 110 lisanslı sporcunun
katılımıyla, 8 ayrı kategoride
yapıldı. Çocukların, gençlerin
gelişimine, sportmen ruha gösterdiği önemi çeşitli projelere
verdiği destekle ortaya koyan
Kayserigaz, farklı etkinliklere
sponsor olarak Kayseri’ye katkı
sağlamaya devam ediyor.
Tarihi: 06.05.2010

ENERJİ BAKANI KAYSERİGAZ STANDINDA
Özeti: Türkiye Enerji Zirve’sinde enerji sektöründe faaliyet gösteren piyasa oyuncuları ile
kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarının yer aldığı sergi alanında; Kayserigaz’ın standını
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK olmak üzere enerji piyasasının kamu ve özel sektör tarafından en üst düzeyde
temsil edildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nde, üç gün boyunca yapılacak konferanslarla doğal
gaz piyasası, yenilenebilir enerji piyasası, elektrik piyasası ve petrol - LPG piyasalarının
geleceğine ışık tutulması amaçlanıyor.
Tarihi: 27.04.2010
MINISTER OF ENERGY IS IN KAYSERIGAZ’S STAND
Summary: In Turkey Energy Summit, Kayserigaz’s stand was visited by Taner Yıldız, Minister of Energy and
Natural Resources in the exhibition area including stands of market players active in energy sector and
public corporations and institutions. In Turkey Energy Summit, in which energy market is represented in
the highest level by public and private sector, particularly the Ministry of Energy and Natural Resources
and Energy Market Regulatory Authority, it is aimed offer an insight into the future of natural gas market,
renewable energy market, electric market and oil-LPG markets by virtue of the conferences to be held for
three days.

KARDEŞ OKUL ETKİNLİĞİ

Date: 27.04.2010

Özeti: Kayserigaz aracılığı ile Özel Yılmaz Akansu İlköğretim Okulu ileMahzemin
ilköğretim okulu kardeş okul oldu. Kayserigaz çalışanları ve Yılmaz Akansu İlköğretim Okulu öğrencileri Mahzemin İlköğretim Okuluna ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette öğrenciler hediyelerini Mahzemin’deki arkadaşlarına verdi ardından okul
bahçesinde düzenlenen etkinlikte, futbol müsabakası gerçekleştirildi ve etkinliğinin sonunda hep birlikte pasta kesilerek yenildi.
Tarihi: 19.04.2010
SISTER SCHOOL ACTIVITY
Summary: Private Yılmaz Akansu Elementary School and Mahzemin Elementary School became sisters with through the medium of
Kayserigaz. Employees of Kayserigaz and students of Yılmaz Akansu Elementary School visited Mahzemin Elementary School. In this visit,
students gave presents to their friends in Mahzemin. Then a football match was carried out in the school garden and a cake was cut
and eaten all together after the match.
Date: 19.04.2010

MUHTARLARLA TOPLANTI YAPILDI

MEETING WITH MUKHTARS

Özeti: Kayserigaz, Muhtarlar Derneği
işbirliği ile Konferans Salonunda 97
mahalle muhtarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptı ve bahçede
mangal partisi düzenledi. Kayserigaz
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen, muhtarları bilgilendirme, görüş
ve önerilerini alma, mahallelerinde
yapılacak çalışmaları değerlendirme
amacıyla yapılan toplantıyı müteakip
Kayserigaz bahçesindeki mangal partisiyle muhtarlar piknik tadında bir gün
geçirerek keyifli anlar yaşadılar.

Summary: Kayserigaz held an information meeting
with the participation of 97 reeves in the Conference Hall in cooperation of Reeves Association and
organized a barbeque party in the garden. Following
the meeting held in Kayserigaz Conference Hall in
order to inform reeves, receive their opinions and
suggestions and evaluate the works to be carried
out in their quarters, reeves had moments of pleasure in this day similar to picnic thanks to the barbeque party in Kayserigaz’s garden.
Date: 03.05.2010

SULTANSAZLIĞI MİLLİ PARKINDA FOTO SAFARİ Tarihi: 03.05.2010
Özeti: Kayserigaz“Sultan Sazlığı Milli Parkında Foto Safari-Fotoğraf Yarışması” etkinliklerine sponsor oldu.Erciyes Dağı’nın eteklerinde dünyanın sayılı kuş merkezlerinden
biri olan, uluslararası su alanlarından biri olan koruma altındaki Sultan Sazlığındaki
kuşlar, hayvancılık ve doğal yaşamı vurgulayan, Kayserigaz’ın da katkı sağladığı, Foto
Safari hayli renkli geçti. At arabaları ve yaya olarak sazlık alana gelen onlarca fotoğraf
sanatçısı, kuşları ürkütmeden doğal güzelleri objektiflerine yansıttılar.
Tarihi: 26.04.2010
PHOTO SAFARI IN SULTAN SAZLIGI NATIONAL PARK
Summary: Kayserigaz became sponsor for activities of “Photo Safari in Sultan Sazlığı National Park—Photography Contest”. Photo Safari supported by Kayzerigaz and emphasizing birds, livestock and natural life in Sultan Sazlığı lying on the piedmonts of Argaeus as
one of the limited bird centers of the world and one of the international water areas which is under protection, was very colorful. Having come to the reed field
with carts and on foot, tens of photographers reflected natural beauties of birds to their objectives without scaring them.
Date: 26.04.2010

SAYISAL TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ DEVREDE
Özeti: Sayısal platformdaki haberleşme sisteminin alt yapı ve telsizleri ile geliştirilmiş parazitsiz ses kalitesi,
verimli frekans kullanımı ile veri iletme teknikleri gibi birçok sayısız avantajlar sağlayan sayısal telsiz haberleşmesi Kayserigaz’da
Tarihi: 27.03.2010
DIGITAL RADIO COMMUNICATION SYSTEM IS IN USE
Summary: Digital radio communication developed with the infrastructure and radios of the communication system in the
digital platform and providing many advantages including non-parasitic sound quality, efficient frequency use and data
transmission techniques is now in Kayserigaz.
Date: 27.03.2010

DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ERCİYES’DEYDİ
Özeti:
Kayserigaz
doğa sporları kulübü
Erciyes’te kayak organizasyonu gerçekleştirdi.
Kayserigaz doğaya ve
çevreye olan dostluğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle kanıtlamaya
devam ediyor. Tabiatın huzur ve sükûnet lehçesini çalışanlar ve aileleriyle hep birlikte paylaşma arzusunu
gerçekleştirmek amacı ile kurulan Kayserigaz Doğa Sporları Kulübü şirket bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Tarihi: 08.03.2010
NATURE SPORTS CLUB ON MOUNT ERCIYES
Summary: Kayserigaz’s nature sports club held a ski organization on the Mount Erciyes. Kayserigaz goes on proving its
friendship with nature and environment with the activities it carried out. Kayserigaz Nature Sports Club established in
order to realize its desire of sharing the peace and quietness in the nature with its employees and their families carries
out its activities in scope of the company.
Date: 08.03.2010

İHBARLARA 8,1 DAKİKADA ULAŞILIYOR
Özeti: Kayserigaz acil müdahale ekibi müşteri memnuniyetini en
üst seviyede tutarak, ihbar ortalama ulaşım süreleriyle her geçen
gün sınırları zorluyor… Kayserigaz Acil 187 ekipleri 2009 yılında 8.161 adet ihbara 8,13 dk ulaşım ortalaması ile EPDK’nın
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) yasal gördüğü sürenin altında
ihbarlara ulaştı. Kayserigaz’ın Acil 187 ekipleri 365 gün 24 saat
hizmet verirken; müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı çalışmayı
ilke ediniyor. Yapılan anket sonuçlarına göre Kayserigaz Acil 187
ekiplerinin 2009 yılı müşteri memnuniyet oranı % 92,4 ile zirvelerde bulunuyor.
Tarihi: 04.03.2010
NOTICES ARE RESPONDED IN 8.1 MINUTES
Summary: Keeping customer satisfaction on the highest level, Kayserigaz’s emergency response team is pushing the limits with its average times of notice responding day by day. Kayserigaz 187 Hotline teams responded to the notices more
than 8.161 with an average response time of 8.13, which is less than the one legislated by EMRA (Energy Market Regulatory Board), in 2009. Providing service for 24 hours and 365 days, Kayserigaz’s 187 Hotline teams adopt customer
satisfaction and solution-oriented working as a principal. According to the results of the surveys conducted, customer
satisfaction rate of Kayserigaz 187 Hotline for 2009 is on the top with 92.4%.
Date: 04.03.2010

SÜPER AMATÖR LİGE SÜPER DESTEK

SUPER SUPPORT FOR SUPER AMATEUR LEAGUE

Özeti: “Yeşil ile barışık, mavi ile dost” sloganını benimseyen
Kayserigaz’dan yeşil sahalara malzeme desteği.Kayseri ilimizin güzide kuruluşlarından Kayserigaz; geçmiş yıllarda
Kayserispora ve Erciyesspora vermiş olduğu destekten
sonra şimdide sponsor ve destek bulma konusunda sıkıntı
yaşayan Kayseri’nin sporcu gençlerine desteklerini esirgemedi.

Summary: Adopting the motto “at peace with green and

Tarihi:16.02.2010

Date: 16.02.2010

friend with blue”, Kayserigaz provides material support for
green fields. Kayserigaz, one of the distinguished companies of Kayseri province, gave countenance to the sportive
youngsters of Kayseri having problems in finding sponsor
or support after having supported Kayserispor and Erciyesspor in the previous years.

BİR KARNE HEDİYESİ KAYSERİGAZ’DAN
Özeti: Kayserigaz yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında;
Kayseripark’ta düzenlenen karnaval alanında “Dolgi Doğalgazı Öğretiyor” tiyatro oyunu sergileniyor ve
oyunun kitabı çocuklara hediye ediliyor. Kayserigaz’ın “
Dolgi ” ismini verdiği sevimli karakter çocukların büyük
ilgisini çekiyor.
Tarihi: 29.01.2010
A SCHOOL REPORT PRESENT FROM KAYSERIGAZ
Summary: In scope of semester holiday activities, the theatre named
“Dolgi Teaches Natural Gas” is performed and the book of the theatre
is presented to children in the carnival area in Kayseripark. The pretty

ACİL 187 DİJİTAL DÖNEMİ BAŞLATTI
Özeti: Kayserigaz İşletme Bakım Birimi Acil 187 Ekipleri Aralık
ayından itibaren dijital ihbar izleme formlarını kullanmaya başladı. Doğalgaz abonelerinin, doğalgazdan kaynaklanan gaz kesintisi, gaz kaçağı, doğalgaz şebekesinde
meydana gelen hasarlar vb. doğalgaz ile ilgili sorunlarla
karşılaştığında ALO 187 Doğalgaz Acil Birimini aramaları
gerekiyor. Kayserigaz ALO 187 Doğalgaz Acil Birimi 24
saat kesintisiz hizmet veriyor.

character named “Dolgi” by Kayserigaz attracts great attention of children.
Date: 29.01.2010

Tarihi: 20.01.2010
187 HOTLINE IS IN DIGITAL PERIOD
Summary: Kayserigaz’s Operation and Maintenance Department 187 Hotline Teams have been using digital notice monitoring forms since December.
Natural Gas subscribers are to call natural HELLO 187 Natural Gas Hotline
in case of problems arising from natural gas including gas failure, gas leak,
and damages in natural gas network. Kayserigaz HELLO 187 Natural Gas
Hotline provides 24-hour uninterrupted service.
Date: 20.01.2010

250 BİN ABONEYİ AŞTIK.TEŞEKKÜR KAYSERİ
Özeti: 3 yılda birçok başarılara imza atan Kayserigaz toplam 206
km çelik Hat, 1.188 km polietilen ana hat, 462 km servis hattını
başarıyla tamamlayarak Kayseri’nin mücavir alan sınırlarının tamamının doğalgaz kullanmasını mümkün hale getirdi. 70 milyon $’lık
yatırımla tamamlanan alt yapı çalışmalarıyla, EPDK ihalesi sonucu
5 yılda tamamlanması gereken yatırımları gerçekleştirerek verdiği
sözleri tutan Kayserigaz, gerçekleştirdiği çok farklı kampanyalarla
da Kayseri halkının ilgisini çekerek 250.000 abone sayısına ulaştı.
Tarihi: 27.01.2010
THANKS TO KAYSERI FOR EXCEEDING 250 THOUSAND SUBSCRIBERS
Summary: Having successfully completed the construction of 260 km steel pipeline,
1.188 km polyethylene main pipeline km and 462 km service pipeline and many other
achievements in total in 3 years, Kayserigaz provided all adjacent areas of Kayseri with
the chance to use natural gas. Kayserigaz kept its promise by performing the investments to be completed in 5 years in conclusion of EMRA by virtue of its infrastructure
works competed with 70 million $ investment and achieved to obtain 250.000 subscribers by drawing the attention of Kayseri’s people with various campaigns.
Date: 27.01.2010

KAYSERİGAZ5.GELENEKSEL KAN VERME ETKİNLİĞİ
Özeti: Kayserigaz geleneksel hale getirdiği ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasını, Kızılay’ın “1.000.000 İyi İnsan Aranıyor” kampanyasına destek vererek gerçekleştirdi. Kayserigaz; geçen
yıl da Kızılay’ın “Kanımızın Yetmemesi Kanımıza Dokunuyor!” isimli kan
verme kampanyasına destek vermişti. Kayserigaz’ın 5 yıldır düzenlediği
ve çalışanları tarafından büyük destek gören kan bağışı kampanyası
bu yılda çalışanlarının yarısına yakınının kan vermesiyle gerçekleştirildi.
Tarihi: 19.01.2010
KAYSERIGAZ’S 5TH TRADITIONAL BLOOD DONATION ACTIVITY
Summary: Blood Donation Campaign traditionalized by Kayserigaz and organized for the
5th time this year was carried out by supporting “ We are looking for 1.000.000 good
people” campaign of Kızılay. Kayserigaz had supported Kızılay’s blood donation campaign
named “Insufficiency of Blood Makes Our Blood Boil” in the previous year. Blood donation
campaign having been organized for 5 years by Kayserigaz and highly supported by its
employees was performed through the blood donation of more than half of the employees.
Date: 19.01.2010

3.İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Özeti: Kayserigaz Genel Müdürü Ahmet Hakan
TOLA, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Yasir BORA,
bölüm müdürleri, farklı birimlerden 29 çalışan ve
katılımcıların ailelerinin de bulunduğu Kayserigaz 3.
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 31Aralık –03
Ocak tarihleri arasında Alanya’da yapıldı. vizyonuyla
devam ettirdiği ve sektörün kurum ve kuruluşlarının
da takdirini toplayan çalışmalarına 2010 yılında da
artırarak sürdürüleceğinin enerji ve azmini Kayserigaz ailesinde görüyorum. 2009 yılında tüm sektörleri zorlayan krizin de geride kalması temenni ederek
2010 yılı proje ve hedeflerimizin hayırlı olmasının diliyorum” dediği kapanış toplantısıyla Kayserigaz’ın 3. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.
3RD CONSULTATION AND EVALUATION MEETING
Tarihi: 11.01.2010

Summary: 3rd Kayserigaz Consultation and Evaluation Meeting participated by Ahmet Hakan TOLA, General
Manager of Kayserigaz, Hakan Yasir BORA, Vice General Manager, department managers, 29 employees
from different departments and families of participants was held in Antalya between the dates 31 December
- 3 January in Alanya. 3rd Consultation and Evaluation Meeting was ended with the words “I see the energy
and determination to increase the number of activities carried out with the vision of ‘being the model company of the energy sector’ and highly appreciated by the corporations and institutions of the sector in 2010.
Desiring the elimination of the crisis having compelled all sectors in 2009, I wish our projects and goals for
2010 to be beneficial.”
Date: 11.01.2010

BİLGİ YARIŞMASI HEYCANI SÜRÜYOR
Özeti: En temiz ve çevreci yakıt doğalgazın dağıtımını yapmakla yetinmeyip, çevreye olan duyarlılığını gerçekleştirdiği farklı projelerle de vurgulayan Kayserigaz’ın
konferans salonunda ilköğretim okulları arası Çevre Konulu bilgi yarışmasının 2.
Etabı da gerçekleştirildi. Çevre konulu bilgi yarışması ilköğretim okulları arasında
ve liseler arasında olmak üzere iki ayrı kategoride her ay Kayserigaz konferans
salonunda, Kayserigaz’ın ev sahipliğinde düzenleniyor ve final aşamalarının televizyon programı olarak yayınlanması Kayserigaz tarafından sağlanıyor
Tarihi: 13.01.2010
EXCITEMENT FOR KNOWLEDGE CONTEST IS LASTING
Summary: 2nd Stage of environment-themed knowledge contest was held among elementary schools in the conference hall of Kayserigaz having emphasized its
environmental awareness with various projects in addition to distributing natural gas, which is the cleanest and the most ecological natural gas. Environmentthemed knowledge contest hosted by Kayserigaz in its conference hall is organized every year in two categories as elementary schools and high schools and
Kayserigaz provides the broadcast of final stages as television programs.
Date: 13.01.2010
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