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Misyonumuz

Our Mission

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin, Doğadan Aldığımız Enerjiyle, Güvenilir ve
Müşteri Odaklı Hizmet Sunmak
To Provide, Reliable And Customer Centric Services For A Sustainable Future
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Kilometre Taşlarımız
Our Milestones

2004
Altın Kaynak Doğalgaz Altyapı Yatırımlarına Başlanması
Altin Kaynak Natural Gas Infrastructure
Investments Started
Konutta İlk Doğalgazın Kullanılması
First House Met With Natural Gas

2007

2003
Türkiye’deki İlk Doğalgaz Dağıtım İhalesi (Kayseri)
Kayseri Natural Gas Distribution License Was Acquired

Şirket İsminin Kayserigaz Olarak Değiştirilmesi

Kayseri İli Doğalgaz Dağıtım Lisansı Alınması
Kayseri Natural Gas Distribution Tender Organized

Kayserigaz Yerleşkesine Taşınılması
Kayserigaz Moved To Its Campus

The Name Of The Company Was Changed to Kayserigaz

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

2011
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri
Yönetimi Belgesi Alındı
ISO 10002 Customer Complaints Management
Certificate was obtained
8 Yıllık Tarife Dönemi Sonu
Enf of 8 year Tariff Period
300.000 Abone Sayısına Ulaşılması
The company reached 300.000 subscribers.
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2009
Kayserigaz Maskotu “Dolgi” Doğuyor
The Character of “Dolgi” And the Story Book Was Introduced
Kayserigaz Adı Tescillendi
Trade Mark “Kayseri’gaz” Is Now Registered

2008

Sap CRM Kullanımına Başlanılması
The Sap CRM System Was Commissioned

Sap I-SU Kullanımına Başlanması
Sap I-SU System Was Commissioned
5 Yıllık Yatırım Yükümlülüğünün Tamamlanması
5 Year Period Completed
200.000 Abone Sayısına Ulaşılması
The Number Of Subscribers Reached To 200.000

2012
Gas & Power Türkiye Enerji Zirvesi Kayseri’de
Kayserigaz sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Gas &Power Energy Summit was held in
Kayseri with the sponsorhip of Kayserigaz
EPDK tarafından doğalgaz dağıtım
şirketleri satış tarifesi belirlendi
Retail tariff of natural gas distribution companies
was determined by EMRA.

2013
Kayserigaz – PTT ve Kredix ile protokol anlaşması imzalandı.
A protocol agreement was signed by and among Kayserigaz, PTT and Kredix.
Kayserigaz CNG’li araçlar kullandı.
Kayserigaz utilized vehicles that use Compressed Natural Gas (CNG).
Kayserigaz’ın yeni yüzü - Müşteri Hizmetleri Binası yenilendi.
The new face of Kayserigaz, Customer Services Building was renovated.
Kayserigaz Enerji Kimlik Belgesini Aldı.
Kayserigaz obtained the Energy Performance Certificate.
Kayserigaz Canlı Destek Hattı kuruldu.
Kayserigaz Live Support Line was established.
Develi İlçesi’nde Altın Kaynak Töreni Yapıldı
Develi Golden Weld Ceremony was held
Kayserigaz Scada Merkezi açıldı.
Kayserigaz Scada Center was opened.
Kayserigaz Doğalgaz Eğitim Evi yapıldı.
Kayserigaz Natural Gas Training House was established.
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Kilometre Taşlarımız
Our Milestones

NİSAN

APRIL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Kayserigaz’ın maskotu Dolgi çocuklar ile buluştu.
Dolgi, mascot of Kayserigaz, joined children on April 23,
National Sovereignty and Children’s Day.
Dolgi, Dünya Kitap ve Kütüphaneler Haftası dolayısıyla,
çocuklara hikaye kitabı dağıttı.

2014

Dolgi distributed storybooks to children on the occasion of
International Books and Libraries Week.
Kayserigaz, “Kurumsal Yönetişim ve Değişim Yönetimi”
konularındaki projesi ICMCI tarafından ödüle layık görüldü.
Kayserigaz was awarded by ICMCI for its projects on “Corporate Governance and Change Management”.
Kayserigaz, grup şirketleri ile Ommer Otel’de gerçekleştirilen
Kutup Yıldızı Parlıyor programında bir araya geldi.
Kayserigaz joined subsidiaries on the occasion of the Polar
Star Shines program at Ommer Hotel.

OCAK

JANUARY

Kayserigaz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul öğrencileri
ile Enerji Tasarrufu Haftasını kutladı.
Kayserigaz celebrated Energy Saving Week with students of
primary schools under the Ministry of National Education.

MAYIS

MAY

“Tuşlar Arasında Kaybolmaya Son, Direk Bağlan” projesiyle
Kayserigaz, devrim gibi bir uygulamaya imzasını atarak,
müşterilerine ayrıcalığını sundu.
With a revolutionary application entitled “Use Keys No
Longer, Connect Directly”, Kayserigaz offered privilege to its
customers.
Kayserigaz, “Temiz Hava İstiyorum” projesi kapsamında
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ödüle layık
görüldü.

ŞUBAT

FEBRUARY

Kayseri Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen
“Gelecek Kayseri’de” temalı ödül töreninde, EWE Turkey
Holding, Kayserigaz vasıtasıyla yaptığı yatırımlarından
dolayı ödüle layık göründü.
EWE Turkey Holding was granted an award for its investments in Kayseri during the award ceremony themed “The
Future Lies in Kayseri” organized by the Kayseri Chamber of
Industry and Commerce.

Kayserigaz was awarded by the Provincial Directorate of
Environment and Urbanization thanks to its project entitled
“I Want Clean Air”.

HAZİRAN

JUNE

Kayserigaz, Soma’da hayatını kaybeden madencileri 301
adet fidan dikimi yaparak andı.
Kayserigaz commemorated the victims of the mining accident in Soma by planting 301 seedlings.
5 Haziran Dünya Çevre Günü, üst düzey protokolün katılımı
ile Dolgi Çocuk Tiyatrosu eşliğinde Kayserigaz Konferans
Salonu’nda kutlandı.

MART

MARCH

Kayserigaz Engelliler Kayak Festivali’ne destek olarak,
engellilerin sevincine ortak oldu.
EWE Turkey Holding shared the joy of the impaired supporting them with the Kayserigaz Impaired Ski Festival.
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World Environment Day was celebrated on June 5 at
Kayserigaz Conference Hall with the participation of senior
officials accompanied by Dolgi Children’s Theater.
Kayserigaz’ın maskotu Dolgi, Ramazan akşamlarında sahne
alarak binlerce çocuğu eğlendirdi.
Dolgi, mascot of Kayserigaz, took the stage on Ramadan
nights and entertained thousands of children.

TEMMUZ

JULY

EKİM

OCTOBER

Kayseri’nin en büyük ilçelerinden olan Develi’ye doğalgazın götürülmesine ilişkin yatırım limiti EPDK tarafından
onaylandı.

Kayserigaz, kültür sanat etkinlikleri kapsamında National
Geographic dergisi doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Gökçen’i
ağırladı.

The investment limit for distributing natural gas to Develi,
one of the biggest districts of Kayseri, was approved by
EMRA (Energy Market Regulatory Authority).

Kayserigaz hosted Ali İhsan Gökçen, nature photographer
of National Geographic magazine, as part of its cultural and
artistic activities.

Kayserigaz, doğalgaz dağıtım sektöründe ARGE projeleri
kapsamında EPDK’dan onay alan ilk ve tek doğalgaz dağıtım
şirketi oldu.
Kayserigaz became the unique company in the natural gas
distribution sector to be approved by EMRA as part of R&D
projects.

AĞUSTOS

AUGUST

Kayserigaz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgelendirme
Denetimini başarıyla tamamladı.
Kayserigaz successfully completed the documentation audit
for ISO 10002 Customer Satisfaction.
Hisarcık ve Reşadiye Mahallelerine doğalgaz arzı sağlandı.
Hisarcık and Reşadiye Neighborhoods have been provided
with natural gas.

KASIM

NOVEMBER

Kayserigaz dev yatırımlarına, Kayseri’nin 2. şehir giriş
istasyonu olacak olan “Şehir Basınç Düşürme ve Ölçüm
İstasyonu’nun” (RMS-A) temellerini attı.
Kayserigaz launched another giant investment and laid the
foundations of “Urban Pressure Lowering and Regulating
and Metering Station” (RMS-A) which will become the 2nd
city gate station of Kayseri.
Kayserigaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Çocuk
Evleri’nde ikamet eden kimsesiz çocuklar için Dolgi Çocuk
Tiyatrosunu sahneledi.
As part of its social responsibility projects, Kayserigaz
staged Dolgi Children’s Theater for the orphans living in
Children’s Home under the Provincial Directorate of Family
and Social Policies.

EYLÜL

SEPTEMBER

ARALIK

DECEMBER

Kayserigaz, Gaziantep’te gerçekleştirilen 5. Türkiye Enerji
Zirvesi’nde Altın Vana ödülüne layık görüldü.

Kayserigaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, 10 engelli
vatandaşa akülü tekerlekli sandalye takdiminde bulundu.

Kayserigaz was granted “Golden Valve” award at the 5th
Turkey Energy Summit organized in Gaziantep.

Kayserigaz offered electric wheelchairs to 10 disabled
persons on December 3, International Day of Persons with
Disabilities.

Kayserigaz, Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlenen
Boru Hattı Bakım ve Bütünlük Yönetimi 2. Küresel Forumu’na konuşmacı olarak davet edildi.
Kayserigaz GM was invited as speaker at the 2nd Global
Forum on Pipeline Maintenance and Integrity Management
held in Amsterdam.

Yapılan bağımsız anketlerce, Kayserigaz’ın müşteri memnuniyet oranı %98 olarak belirlendi.
Independent research confirmed 98% customer satisfaction
at Kayserigaz.
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Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
Message From The Chairman Of The Board Of Directors

Sayın Bayanlar ve Baylar, Sayın
Müşteriler ve Sayın Meslektaşlar,

Ladies and Gentlemen, Dear
Customers and Colleagues,

Kayserigaz ailesinin bir üyesi olarak, önceki yıllarda
olduğu gibi 2014 yılında da Kayserigaz vizyon, misyon
ve değerlerine uygun olarak stratejik büyüme ve satış
hedeflerinden mutlu olduğumu memnuniyetle belirtmek
istiyorum.

As a member of Kayserigaz family, I would like to express
my contentment with the strategic growth and sales
goals of Kayserigaz in 2014 adhering to the vision, mission and values of Kayserigaz just as was the case in
previous years.

Kayserigaz, 11 yıllık tarihsel serüveninde Türkiye doğalgaz dağıtım sektörünün gelişimine önemli katkılar
sağlayan ve sektörünün yenilikçi ve öncü şirketlerinden biri oldu. Bununla da yetinmeyerek; 11 yıl boyunca
gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetleri ve hizmetlerinde
Kayserigaz, uluslararası standartları hayata geçirerek, müşterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti veren,
üstlendiği sorumluluklarını en iyi şekilde gerçekleştiren
şirketlerimizden biri haline geldi.

Kayserigaz has become one of the innovative and leading companies in its sector throughout its eleven-year
journey contributing substantially to the development
of natural gas distribution sector in Turkey. Furthermore,
Kayserigaz applied international standards in all the
activities and services it has undertaken in these eleven
years and has become one of our companies offering the
best and top-quality services to our customers and impeccably fulfilling the responsibilities it has shouldered.

Güvenilir, mükemmeliyetçi, değişime ve gelişime her zaman açık olan Kayserigaz; değişen ve her geçen gün daha
çok küreselleşen dünyada, Türk enerji sektöründe etkin
bir rol oynamayı başarabilmiştir. Kayserigaz, Kayseri’deki
müşterilerine güvenilir bir hizmet sağlamak ve sektörde
gerçek bir lider olmak için mükemmel bir konumda yer
aldığının bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmektedir.

Kayserigaz has always been reliable, perfectionist, open
to change and development and has succeeded in playing
an active role in the changing and increasingly globalizing
world as well as in the Turkish energy sector. Kayserigaz
acts with the awareness and responsibility of its perfect
position to provide reliable services to its customers in
Kayseri and to become a true leader in the sector.

Kayserigaz, 11 yıllık tarihsel serüveninde Türkiye
doğalgaz dağıtım sektörünün gelişimine önemli katkılar
sağlayan ve sektörünün yenilikçi ve öncü şirketlerinden
biri oldu.
12
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Kayserigaz has become one of the innovative and
leading companies in its sector throughout its
eleven-year journey contributing substantially
to the development of natural gas distribution
sector in Turkey.

Bayanlar ve Baylar, 2014 yılında yine müşterilerimizi
memnun etmek için birçok başarılı proje gerçekleştirdik
ve önümüzdeki yeni yılda da yine stratejik hedeflere
doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Kayserigaz, 2014
yılında olduğu gibi 2015 yılında da Kayseri toplumu için
daha temiz, çevreci ve konforlu enerjinin simgesi olmaya
devam edecektir. EWE ve diğer hissedarlar adına, müşterilerimize verdikleri özverili ve güvenilir hizmetlerden,
şirket başarılarına yaptıkları katkılardan ve birbirleri
arasındaki takım ruhu ve işbirliğinden dolayı Kayserigaz
ailesine teşekkür etmek istiyorum.
Saygılarımla,

Ladies and Gentlemen, we have realized many successful projects in 2014 to satisfy our customers and we will
proceed into the New Year with strategic goals ahead of
us again. In 2015, Kayserigaz will continue to symbolize cleaner, environmentalist and comfortable energy
for the people of Kayseri just as it did in 2014. On behalf
of EWE and other shareholders, I would like to express
my gratitude to Kayserigaz family for the selfless and
reliable services they have offered to our customers, the
contribution they have made to the accomplishments
of the company and for the team spirit and cooperation
they have established among themselves.
Sincerely,

Dr. Willem SCHOEBER
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board of Directors

Kayserigaz 2014 Annual Report
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Genel Müdür Mesajı
Message From The General Manager

Yaptığımız işin ne denli büyük olduğunu ve çok
önem arz ettiğini bilsek de, karşılaştığımız sevinç ve
heyecan bizleri daha büyük projelere adımlar atma
konusundaki en büyük destekçilerimiz oldu.

14

Değerli Sektör Takipçileri,

Distinguished Sector Followers,

İçini başarılarla doldurduğumuz bir yılı daha geride bırakırken, 2015 yılının tüm sektör temsilcileri için parlak bir
yıl olmasını diliyorum.

As we are about to conclude a year full of achievements,
I wish a bright year for all the representatives of the sector in 2015.

Geride bıraktığımız 11 yılın ardından ‘Enerji Sektörünün
Model Şirketi Olmak’ vizyonuyla çıktığımız yolculukta,
bugün ‘Sektöre ve Paydaşlarına İlham Veren Marka
Olmak’ bilinciyle ilerliyor olmak, aldığımız yolun ne denli
mesafeli olduğunu göstermeye yetiyor. Bir arı kovanını
andıran modern tesisimiz, yüksek teknolojili altyapımız ve hepsinden önemlisi abonelerimizin yüzlerindeki
sıcak gülümseme, Kayserigaz’ın ulaştığı noktayı bizlere
özetliyor.

Following the eleven years we have left behind we have
set out on this journey with the vision ‘Becoming a Model Company in the Energy Sector’. Today, we are moving
ahead with an awareness of ‘Being a Brand that Inspires
the Sector and Shareholders’, which demonstrates how
far we have come along. Our modern facilities resembling
a beehive, our high-technology infrastructure and more
importantly the warm smiles on the faces of our customers capture the level Kayserigaz has reached.

Her yıl olduğu gibi, 2014 senesinde de birbirinden başarılı
projelere imza atan Kayserigaz, Kayseri’ye ve Kayserililere olan görevini üstün hizmet anlayışıyla yerine getirmeye devam ediyor. Yaptığımız yatırımlar ve gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri Kayserigaz’ın isminin
unutulmayanlardaki yerini almasına yardımcı olurken,
hizmetimizin ulaştığı her alandaki olumlu değişimi görmek de bizleri oldukça gururlandırıyor.

Just as it does every year, Kayserigaz launched successful projects in 2014 as well and continues to fulfill
its duty towards Kayseri and its people with a principle
of outstanding service. The investments and the social
responsibility projects we have undertaken help the title
Kayserigaz leave an indelible mark and we take great
pride in seeing how our services create a positive change
in every field.

Yatırım projelerimize ağırlık verdiğimiz 2014 yılı içerisinde, lisans alanımızı genişleterek doğalgazın daha fazla
hane tarafınca kullanılmasını tasarladık. Bu amaçla
başlattığımız girişimler sonucunda, Kayseri’nin en büyük
ilçelerinden biri olan Develi İlçesi’ne doğa dostu doğalgazı taşıma kararı aldık. 70 bin nüfuslu ilçenin doğalgazla
buluşacak olması ise ilçenin halkı tarafından eşine az
rastlanır büyük bir sevinçle karşılandı. Yaptığımız işin
ne denli büyük olduğunu ve çok önem arz ettiğini bilsek
de, karşılaştığımız sevinç ve heyecan bizleri daha büyük
projelere adımlar atma konusundaki en büyük destekçilerimiz oldu.

We focused largely on our investment projects in 2014
and distributed natural gas to a higher number of households by expanding our licensed areas. As a result of
the initiatives we have taken to this end, we decided to
distribute environmentally friendly natural gas to Develi,
one of the largest districts of Kayseri. Supplying natural
gas to the city was met with an exceptional joy by the
seventy thousand inhabitants of the town. Although we
know how considerable and important our job is, the joy
and excitement we have observed have been our biggest
support motivating us towards bigger projects.

Kayserigaz 2014 Faaliyet Raporu

Although we know how considerable and important our job
is, the joy and excitement we have observed have been our
biggest support motivating us towards bigger projects.

Develi’ye doğalgaz taşıma projesi kapsamında, güzergâh üzerinde bulunan ve Türkiye’nin başlıca kış turizmi
mekânlarından olan Erciyes de bu projeden nasibini
alarak bu yıldan sonraki ziyaretçilerini temiz havasına
yakışır doğalgaz ile ağırlamaya hazırlanıyor. Erciyes
Oteller Bölgesi’nde bulunan yaklaşık 50 otelin doğalgazla ısınacak olması, Kayserigaz’ın çevreye ve Türkiye
ekonomisine gösterdiği katkıyı gözler önüne koyuyor.

Erciyes, a major winter tourism destination of Turkey, has
also benefited from the project of natural gas distribution
to Develi and is preparing to host its guests with natural
gas, most befitting of the its clean air, starting from next
year. Providing natural gas heating in approximately fifty
hotels in Erciyes Hotels Area manifests the contribution of Kayserigaz to the environment and to the Turkish
economy.

Başarının, ulaşılabilirliğinden çok sürdürülebilirliğine
inanan Kayserigaz, sahip olduğu düzenli ve güvenli gaz
akışını devamlı kılmak, bir yandan da Kayseri’nin mevcut
yıllık doğalgaz kapasitesini artırmak adına ikinci bir ‘Şehir
Giriş İstasyonu’ projesini uygulama faaliyetleri içerisine
dâhil etmiştir. Bu kapsamda, şu anda yapım aşaması
devam eden ve Kayseri’nin ikinci RMS-A istasyonu olacak
olan tesis Kayseri’ye doğalgaz arzı konusunda katma
değer sağlayacaktır.

Kayserigaz believes in the sustainability of success
rather than its attainability. In order to maintain its
regular and reliable gas flow and to increase its current
annual natural gas capacity in Kayseri, Kayserigaz has
incorporated a second ‘City Gate Station’ project into its
activities. The second RMS-A station of Kayseri under
construction right now will provide added value to natural gas supply to Kayseri.

Kayserigaz’daki sürekli gelişimin yanı sıra başarılarımızın
ve sevinçlerimizin de aynı doğrultuda artmasını dileyerek,
Kayserigaz’ı Kayserigaz yapan başta Kayserili Hemşerilerimize ve Kayserigaz Ailesine sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum. Yeni bir yılda yeni başarılarla görüşmek
dileğiyle.

I wish that our achievements and joy will rise in sync with
our constant development and would like to thank infinitely to primarily our townspeople in Kayseri who have
made Kayserigaz what it is today and also to Kayserigaz
family. See you in the New Year with new achievements.

Hasan Yasir BORA
Genel Müdür
General Manager
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Yönetim Kurulu Üyeleri
Members of The Board of Directors
1948 yılında Hollanda’da doğan Dr. Willem Schoeber’in Kimya Mühendisliği alanında Doktorası bulunmaktadır. Enerji sektöründeki deneyimi 30 yılı aşan Schoeber, diğer işlerinin yanı
sıra Shell’in bazı uluslararası alanlarında çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. EWE
AG’nin iştirak şirketi swb AG’nin CEO’su olarak görev yapan Schoeber, 2010 yılı Ağustos
ayında EWE AG’nin Yönetim Kurulu’na girmiştir. 2013 yılı Mayıs ayına kadar sürdürdüğü bu
görev sırasında Grubun Polonya ve Türkiye’deki faaliyetlerinden ve özellikle konvansiyonel
enerji üretimi ile ilgili olarak swb ile işbirliğinden sorumlu olmuştur.

Dr. Willem Schoeber

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of BOD

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

1966 Almanya doğumlu olan Dr. Frank Quante, Göttingen Üniversitesi’nde Hukuk ve Makro
İktisat eğitimi almıştır. Kendisinin hukuk çalışmalarında Doktora derecesi mevcuttur. Kariyerine KPMG’de avukat olarak başlayan Quante, 2003 yılında vergi danışmanlığı sınavını
geçtikten sonra EWE AG’nin Hukuk Departmanı’na katılmıştır. 2007 yılında EWE’nin IT şirketi olan BTC AG’nin Baş Finans Sorumlusu olmuş, 2011 yılında EWE Grubu’nun Polonya ve
Türkiye’deki aktivitelerinin sorumluluğunu almıştır. Dr. Frank Quante Nisan 2012 tarihinde
İstanbul’da bulunan EWE Turkey Holding’e CFO olarak atanmıştır. Dr. Quante, 2013 yılından
beri Bekir Sami Acar ile birlikte EWE Turkey Holding Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Dr. Frank Quante

Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür
EWE Turkey Holding
Managing Director

Born in 1966 in Germany, Dr. Frank Quante studied Law and Macroeconomics and holds
a Ph.D. in Law. Dr. Quante began his career as an attorney in KPGM. After passing his tax
consultant’s exam, he joined the Legal Department of EWE AG. He became the Chief
Financial Officer of EWE’s IT company BTC AG in 2007. In 2011 he became the Director of
the Department of Foreign Business of EWE Group. Dr. Frank Quante has been appointed
as CFO of EWE Turkey Holding based in Istanbul in April 2012. Dr. Quante is currently part
of the top management of EWE Turkey Holding, and as Managing Director responsible for
EWE’s activities in Turkey together with Mr. Acar.

EWE Netz GmbH (EWE Şebeke Şirketi) Şebeke Yönetimi’nin başında olan Heiko Fastje enerji, su ve telekomünikasyon şebekelerinin planlanması ve geliştirilmesi ile ölçüm
hizmetleri ve IT koordinasyonundan sorumludur. Fastje, 2009 senesinden bu yana EWE
Netz GmbH şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2000 senesinde EWE AG
şirketine gelmeden önce Braunschweig’da Makine Mühendisliği öğreniminin ardından dokuz
sene Wintershall AG şirketinde çalışmıştır. 2000 ve 2004 yılları arasında EWE’nin Polonya’daki iştiraki MOW’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. EWE Netz Genel
Müdürlüğü’ne atanmadan önce 2005 senesinden itibaren Gaz/Su Şebekeleri Departmanı’nı
yönetmiştir.

Heiko Gerold FASTJE
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of BOD
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Heiko Fastje directing EWE Netz GmbH (EWE Network Company) is responsible for the
planning and development of energy, water and telecommunication networks, measurement services and IT coordination. Fastje has been working as General Manager in EWE
Netz GmbH since 2009. Before coming to EWE AG, in 2000 he studied Mechanical Engineering in Braunschweig and worked in Wintershall AG for nine years. He acted as the President
of Board of Directors of MOW, an affiliate of EWE in Poland. He started managing Gas/Water Networks Department as of 2005 till he appointed as EWE Netz General Manager.
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doçent ünvanı alan Dinç, General Electric ve TPAO gibi
ulusal ve uluslararası firmalarda yöneticilik görevi yaptıktan sonra 2007 yılında Holding’in
enerji alanında faaliyet gösteren firması Çalık Enerji’ye Genel Müdür olarak atanmıştır. Dinç
aynı zamanda Çalık Enerji’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.
Osman Saim Dinç, who obtained a professor degree from Istanbul Technical University,
was assigned to the Çalık Energy, a company of Holding operating in the field of energy, as
General Manager in 2007, after his management positions in some national and international companies such as General Electric and TPAO. Dinç is also the Board Member of Çalık
Energy.

Osman Saim DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of BOD

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

K. Cengiz TEKİNSOY

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of BOD

1980 Konya doğumlu olan Bekir Sami Acar, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde mezun olduktan sonra çalışma hayatına 2002 yılında otomotiv
sektöründe başlamıştır. 2004 yılında Bursagaz bünyesine katılan Acar, sırasıyla Stratejik
Planlama Uzmanı, Strateji Geliştirme ve İş Değerleme Sorumlusu ve Genel Müdür Yardımcısı
görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında EWE Enerji’nin kurulmasında aktif olarak görev alan
Acar, şirketin ilk Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Bekir Sami Acar, 2013
yılından beri Dr. Frank Quante ile birlikte EWE Turkey Holding Genel Müdürlüğü görevini
yürütmektedir.
Born in 1980 in Konya, Bekir Sami Acar began his career in the automotive sector in 2002,
after graduating from Boğaziçi University’s Political Science and International Relations. He
joined Bursagaz A.Ş. in 2004, serving as the Strategic Planning Specialist, Strategy Development and Business Valuation Officer, and Deputy General Director. Acar played an active role
in the establishment of EWE Enerji A.Ş. in 2009 and he continues to serve as the company’s
first General Manager. Acar is currently part of the top management of EWE Turkey Holding,
and as Managing Director responsible for EWE’s activities in Turkey together with Dr. Frank
Quante.

Bekir Sami ACAR

Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür
EWE Turkey Holding
Managing Director
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Organizasyon Yapımız
Organisation Chart

Genel Müdür
General Manager

İnsan Kaynakları
HR

Kurumsal İletişim
Corporate Communication

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

Pazarlama ve Müşteri Hiz. Müdürü
Customer & Marketing Manager

Müşteri Hizmetleri
Customer Service

Muhasebe Finans
Accounting Finance

Pazarlama
Marketing

Tahsilat
Collection

Mali İşler Müdürü
Finance Manager

Tahakkuk
Accrual

Kurumsal Performans &
Risk Analizi Yönetmeni
Enterprise Performance &
Risk Analysis Manager

Performans & Risk Analizi
Performance & Risk Analysis
Bütçe & Raporlama
Budgeting & Reporting
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Bilgi Teknolojileri Müdürü
IT Manager

SAP Modüller
SAP Moduls
Bilgi Teknolojileri
IT

Hukuk Müşaviri
Legal Adviser

Yönetim Sistemleri
Management Systems

Genel Müdür Yardımcısı - Teknik
Deputy General Manager (Technical)

Proje Müdürü
Project Manager

İşletme Bakım Müdürü
Operation & Maintenance Manager
Tedarik Zincir Yönetmeni
Supply Chain Manager

Harita ve GIS
Mapping & Gis
Proje Tasarım
Project Design

Acil Müdahale ve Bakım
Emergency Response and Care

Proje Uygulama
Project Application

Network Management
Project Design

İç Tesisat
Internal Installation

İdari İşler
Administrative
Satınalma
Purchase
Malzeme Kontrol ve
Depo Sevkiyat
Material Control and
Warehouse Transfer
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Kayserigaz Yönetim Politikası
Kayserigaz Management Policy

KALİTE POLİTİKAMIZ ISO 9001

Kullanıma ve şartlara uygun yönetim sistemimiz ve müşteri odaklı hizmet 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,
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 sağlık ve güvenliğine saygılı olmayı,
Taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ ISO 14001

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
Taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ OHSAS
18001

Kuruluşumuz;
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 eder.
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OUR QUALITY POLICY ISO 9001

We commit ourselves to
Make substantial contribution to the society with a
management system that is compatible with use and
conditions and a customer-oriented service approach,
Raise social awareness in matters related to our sector
and hence become an effective center of attraction with
a strong voice,
Take preemptive measures against problems with constant improvements,
Respect related legislation and be transparent in all of
our activities,
Establish effective communication to obtain perfect
results that would reflect in our employees, customers
and our society,
Follow up and use technological advancements,
Develop environmentally-friendly processes and
thereby produce less waste, optimize the use of natural
resources,
Minimize risks by carrying out risk analyses for all of
our activities and respect the health and safety of our
employees, customers and society.

OUR ENVIRONMENTAL POLICY ISO 14001

During our activities, we commit ourselves to
Respect legislation in environmental aspects of our
operations,
Raise awareness of our employees and all stakeholders,
Contribute to activities aimed at protecting the environment,
Recycle/ eliminate our waste,
Plan and implement accident or emergency measures,
Constantly improve and contribute to prevent air pollution with each subscriber,
Follow a policy accessible by the public.

OUR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY OHSAS 18001

Our corporation commits itself to
Respect all legislation on occupational health and safety
with a documented system that is in practice,
Protect the health of our employees, create and maintain safe and healthy work conditions,
Raise awareness of all of our employees and stakeholders, be available to related parties,
Create and share urgent action scenarios,
Allocate necessary resources for constant improvement.

Kayserigaz has set the vision to “Be
a Brand that Inspires the Sector and
its Stakeholders”.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ ISO 27001

Kayserigaz “Sektöre ve Paydaşlarına İlham Veren Marka
Olmak” vizyonuna sahiptir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde bu vizyona
bağlı olarak,
Varlık envanterimizdeki tüm bilgilerin; gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini sağlamayı,
Risk yönetimi sistemi ile iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
Yasalara ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlamayı,
Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile ileri teknolojiyi
kullanarak, bilgi teknolojileri alanında değişimi yönlendirmeyi,
Personelimizin bilgi güvenliği yönetim sistemine etkin
katılımını sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA POLİTİKAMIZ
ISO 10002

Müşterilerimizin memnuniyetini ve hizmetimizin kalitesini
artırmak için yazılı ya da sözlü her türlü müşteri şikâyetini;
Gizlilik,
Şeffaflık,
Objektiflik,
Erişebilirlik,
Hesap verebilirlik,
Cevap verebilirlik,
Sürekli iyileştirme,
Yasal şartlara uygunluk,
Müşteri odaklı yaklaşım,
Prensiplerine uygun olarak ele almayı taahhüt ederiz.

OUR INFORMATION SECURITY POLICY ISO 27001

Kayserigaz has set the vision to “Be a Brand that Inspires the Sector and its Stakeholders”.
Adhering to this vision within the ISO 27001 Information
Security Management System, we commit ourselves to
Ensure the confidentiality, integrity and accessibility of
all information stored in our asset inventory,
Improve constantly the business processes with the risk
management system,
Comply fully with laws and terms of contract,
Use advanced technology and pioneer change in information technologies with a customer-oriented approach,
Ensure active participation by our staff to the information
security management system.

OUR CUSTOMER COMPLAINTS HANDLING POLICY
ISO 10002
In order to enhance customer satisfaction and the quality of our service, we commit ourselves to handling all
customer complaints made in written form or verbally
adhering to the principles of
Confidentiality,
Transparency,
Objectivity,
Accessibility,
Accountability,
Answerability,
Constant improvement,
Compatibility with law,
Customer-oriented approach.

Kayserigaz “Sektöre ve Paydaşlarına
İlham Veren Marka Olmak” vizyonuna
sahiptir.
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Hissedarlarımız
Our Shareholders

EWE, faaliyet gösterdiği bölgeler ve toplumlara
değer katmak için çalışmakta ve tüm paydaşları
için sürdürülebilir bir fayda sağlamayı
amaçlamaktadır.
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EWE AG

%80

Enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında
sektörünün öncülerinden olan EWE AG, bölgesel büyüme
stratejisini tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu üç alanı tek
çatı altında toplamayı başaran EWE, bu sayede akıllı
enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi çalışmalarında büyük bir üstünlük yakalamayı başarmıştır. Bireysel
ve kurumsal müşterilere yönelik yenilikçi ürün gamı ile
EWE, 80 yıldır geleceğin enerji tedarikini mümkün olan
en yüksek sürdürülebilirlik, verimlilik ve güvenilirlikle
şekillendirmektedir.

An industry pioneer, operating in the fields of energy,
telecommunications and information technologies, EWE
AG continues its strategy of regional growth. Gathering
these three fields under the same roof has enabled EWE
to achieve a superior position in terms of developing and
operating smart energy systems. With its range of innovative products for individual and corporate customers,
EWE has been shaping the energy supply of the future in
a reliable, sustainable and productive approach for the
last 80 years.

9000’den fazla çalışanı ve dünyanın etrafını beş kez
dolaşabilecek uzunluktaki şebeke ağıyla EWE, Almanya’nın kamu hizmeti sağlayan en büyük şirketidir. Merkezi
Aşağı Saksonya’nın Oldenburg kentinde yer alan ve
çoğunluk hissesi yerel yönetime ait olan EWE, Almanya’da milyonlarca, Polonya ve Türkiye’de ise binlerce
tüketiciye doğal gaz ve elektrik tedariki yapmakta, ayrıca
yüzbinlerce müşterisine de telekomünikasyon hizmetleri
sağlamaktadır. EWE, faaliyet gösterdiği bölgeler ve toplumlara değer katmak için çalışmakta ve tüm paydaşları
için sürdürülebilir bir fayda sağlamayı amaçlamaktadır.
EWE’nin iştiraklerinden olan BTC, Almanya’nın en önemli
15 IT hizmet sağlayıcısından biridir.

With more than 9,000 employees and a grid long enough
to wrap around the world five times, EWE is Germany’s
largest public service provider. Based in Oldenburg,
Lower Saxony, EWE’s majority stakes are owned by
regional governments. The company supplies natural gas
and electricity to a few million customers in Germany,
and thousands in Poland and Turkey, while its telecommunications clients number hundreds of thousands. EWE
is committed to create value for the communities and regions it operates in, and to provide a sustainable benefit
for its stakeholders. EWE’s subsidiary, BTC, is among the
15 major IT service providers in Germany.
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Rüzgâr, biyo yakıt ve güneş enerjisinden elektrik
üretiminde de faaliyet göstermekte olan Grup, rüzgâr
parklarının inşası ve işletilmesi konularında sahip olduğu
bilgi ve deneyimi uluslararası ölçekteki diğer şirketlerle
paylaşmaktadır.
EWE, doğal gaz depolama konusunda da köklü bir
tecrübeye sahiptir. 1970’li yıllardan beri kendi doğal gaz
depolarını işletmekte olan şirket, tuz yataklarında doğal
gaz depolanması ile ilgili tamamlanmış ve sürmekte olan
pek çok projeye sahiptir.
EWE ayrıca sahip olduğu güçlü altyapıyı ve yenilikçi vizyonu sürdürmek ve geliştirmek amacıyla AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmekte ve bu kapsamda bilim insanları ve
çalışanıyla birlikte geleceğin enerji dünyasını bugünden
tasarlamaktadır.

The group also operates in energy production from wind,
biogas and solar. EWE shares its expertise on building and operating wind farms with other international
companies.
The company also has extensive experience in the storage of natural gas. EWE has been operating its own
natural gas storages since 1970’s, and has many completed and ongoing projects that involve storing natural
gas in salt caverns.
EWE additionally has R&D activities to maintain and
develop its strong infrastructure and innovative vision.
In this context, the company designs the energy world of
the future today with its researchers and employees.

EWE is committed to create value for the
communities and regions it operates in,
and to provide a sustainable benefit for its
stakeholders.
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ÇALIK HOLDİNG

%10

Çalık Holding faaliyet gösterdiği alanlara değer katmaya devam ediyor

Çalık Holding continues to add value to its areas of
business

1930’lu yıllardan bu yana ticari faaliyetleri devam eden
Çalık ailesinin bir mensubu olan Ahmet Çalık’ın girişimleriyle 1981 yılında temelleri atılan Çalık Holding, hali
hazırda enerji, madencilik, inşaat ve gayrimenkul, finans,
tekstil ve telekom sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan
Çalık Holding, 17 ülkede yaklaşık 24 bin kişiye istihdam
sağlamaktadır. Grup; Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve
Afrika’daki öncü Türk yatırımcılardan biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çalık Holding was established in 1981 as an initiative
of Ahmet Çalık, a member of the Çalık family, which has
been engaged in commerce since the 1930s. Today, Çalık
Holding operates in sectors of energy, mining, construction & real estate, finance, textile and telecom. One of
the largest industrial enterprises in Turkey, Çalık Holding
employs approximately 24,000 people in 17 countries.
The Group conducts businesses in Central Asia, Balkans,
Middle East and Africa as one of the leading Turkish
investors.

Güvenilirliği ve rakiplerinden farklılaşan çalışma anlayışıyla dünya enerji sektöründe iş hacmini 2014 yılında da
büyütmeyi sürdüren Çalık Holding’in Enerji Grubu; Orta
Asya, Ortadoğu ve Afrika gibi enerji rezervleri zengin
coğrafyalarda tercih edilen şirketler arasında yer almıştır.
Çalık Enerji, 2014’te Türkmenistan’ın Mary, Lebap ve
Ahal bölgelerinde 3 adet elektrik santralinin yapımını
tamamlamış, Irak’ta yapımını tamamladığı 1.250 MW
gücündeki Al-Khairat elektrik santrali, ‘Engineering
News Record’ tarafından endüstriyel alanda dünyanın en
iyi projesi (Best Global Project) seçilmiştir. Çalık Enerji,
Libya’da 525 MW gücünde Al Khums Elektrik Santrali
Projesi ile Afrika kıtasındaki ilk işini almıştır.

Çalık Holding’s Energy Group, thanks to its reliability and
business approach that sets it apart from its competitors, continued its growth in 2014 to become one of the
preferred companies in regions with rich energy reserves,
such as Central Asia, Middle East, and Africa. In 2014,
Çalık Enerji completed the construction of three power
plants in Turkmenistan’s Mary, Lebap and Ahal provinces.
The 1250-MW Al-Khairat power plant in Iraq, completed
in 2014, was granted the “Best Global Project” award in
the industrial category by “Engineering News Record”
magazine. Recently, Çalık Enerji undertook its first contract in Africa with the 525-MW Al-Khums power plant
project in Libya.
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Enerji Grubu’ndaki elektrik dağıtım şirketleri ARAS EDAŞ,
YEDAŞ ve Kosova’da faaliyet gösteren KEDS tüketicilere
iletilen elektrik enerjisinin kesintisiz ve kaliteli olması
yönünde çalışmalarını sürdürmekte ve alt yapılarını
gelişmiş teknolojilerle donatmaktadır.
‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhiti’ listesinde yer alan Gap İnşaat, Türkmenistan’da yapımını
üstlendiği Garaboğaz Gübre Fabrikası ile altı terminal ve
bir tersaneden oluşan Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı projelerinin temellerini 2014 yılında atmıştır. Ayrıca
Şirket, Irak’ta 800 bin metrekare alana yayılan dünyanın
en büyük yol peyzaj düzenlemesi işini tamamlamıştır.
Çalık Gayrimenkul tarafından geliştirilen ve Gap İnşaat
tarafından inşa edilen Üsküdar’daki Şehrizar Konakları’nda yaşam başlamıştır. Türkiye’nin ilk kentsel yenileme projesi olan ve İstanbul’un tarihi dokusuna uygun
mimarisiyle şehre değer katan projeler arasında gösterilen Tarlabaşı 360’ın ise ofis ve rezidans bölümleri satışa
sunulmuştur.

The electricity distribution companies; ARAS EDAŞ and
YEDAŞ in Turkey and KEDS in Kosovo, the affiliates of
Çalık Holding’s Energy Group, continue their efforts to
ensure uninterrupted and high-quality energy supply to
consumers, and utilize advanced technological infrastructures for this purpose.
Listed regularly among the “World’s Top 250 Largest
International Contractors”, Gap İnşaat laid the foundation of Garabogaz Fertilizer Factory in Turkmenistan, as
well as the Türkmenbaşı International Sea Port, comprising six terminals and a shipyard in 2014. In addition, the
Company completed the world’s largest road landscaping project in Iraq, on an area covering 800.000 square
meters.
Designed by Çalık Gayrimenkul and constructed by Gap
İnşaat, Üsküdar Şehrizar Konakları has opened its doors
to residents. Office and residence sales also begun in
Tarlabaşı 360, Turkey’s first urban renewal project,
regarded as an undertaking that enriches Istanbul with
an architectural design that fits right in with the historic
fabric of the city.
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Çalık Holding, köklü kurumsal yapısı, yüksek
nitelikteki insan kaynağı, öncü girişimleri,
yenilikçi yaklaşımı ve uyguladığı doğru stratejiler
ile odaklandığı ana sektörlerde lider ve güçlü bir
oyuncu olarak ön planda olmayı sürdürmektedir.
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Grubun finans sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olan
Aktif Bank’ın bünyesinde geliştirilen ve ciddi başarılar
yakalayarak önemli büyüklüğe ulaşan farklı iş modellerindeki şirketler, yollarına ayrı birer varlık olarak devam
etmek üzere banka bünyesinden ayrılmıştır. Balkanlar’da
faaliyet gösteren Çalık Grubu iştiraki Banka Kombetare
Tregtare (BKT) ise Arnavutluk’un en büyük bankası olma
hedefine Haziran 2014 sonu itibariyle ulaşmıştır.

As part of financial sector of the Group, Turkey’s largest private equity investment bank Aktif Bank saw its
subsidiary companies, with a diverse set of business
models, achieve significant success and growth in their
respective areas, and split off from their parent company
to continue their operations as independent entities.
Meanwhile, as of June 2014, Çalık Group subsidiary in
the Balkans, Banka Kombetare Tregtare (BKT), attained
its goal of becoming the largest bank in Albania.

2006 yılında kurulan Lidya Madencilik, Alacer Gold ile
2009 yılında Türk madencilik sektörünün ilk büyük uluslararası işbirliğini gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır. Lidya, Çöpler Altın Madeni’nin %20’sine ve Alacer
Gold ile birlikte arama portföyünün de %50’sine sahiptir.
Şirket, yatırımcı pozisyonundan işletmeciliğe doğru adımlar atmış ve bu hususta, Polimetal şirketi ve Dursunbey
Projesi’nin operatörü olmuştur. Güçlü arama ve geliştirme
ekibi, İstanbul, Ankara ofisleri ve Türkiye çapındaki proje
ve operasyonlarıyla Lidya, Türkiye’nin önde gelen madencilik şirketlerinden biri konumundadır. Mariana Resources
ile Artvin’de yer alan Hot Maden projesi için bir opsiyon
sözleşmesi imzalanmış ve 2014 yılı sonunda sondajlara başlanmıştır. Lidya Madencilik Türkiye ve bölgedeki
fırsatları yakından takip etmektedir.

Founded in 2006, Lidya Madencilik became operational
through the partnership established with Alacer Gold in
2009, which was the first major international partnership
in Turkish mining. Lidya owns 20% of Çöpler Gold Mine
and 50% of the exploration portfolio held with Alacer
Gold. The Company decided to evolve from being an investor to becoming an operator; in this respect, took over
operations of Polimetal Co. and Dursunbey Project. With
a strong exploration and development team, offices in
Istanbul and Ankara and operations across Turkey, Lidya
is becoming one of the leading mining groups of Turkey.
The Company recently signed option agreement with
Mariana Resources and started drilling at Hot Maden late
2014. Lidya continuously seeks opportunities in Turkey
and in the region.

Grubun Arnavutluk’ta telekom alanında faaliyet gösteren şirketi Albtelecom&Eagle Mobile 2014’te sabit
ses pazarında payını arttırarak yüzde 76’ya çıkartmıştır.
Şirket, numara taşımada lider operatör olmuş, mobil
tarafında yükleme rakamlarını geçen yıla oranla yüzde 40
arttırmıştır.

Albtelecom&Eagle Mobile, the Group’s subsidiary in
Albania, increased its fixed-line market share to 76% in
2014. The Company also became the market leader in
number porting, and on the mobile side, increased total
recharges by 40% year-over-year.
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Dünyanın ilk 10 premium denim üreticisi arasında yer
alan Çalık Denim, 2014’te Amerika’nın Los Angeles eyaletinde deneyimli bir temsilci bulundurmuş ve Bangladeş’te ofis açmıştır. Çalık Denim’in 2012 yılından bu yana
yaptığı yatırımların miktarı ise 46 milyon doları bulmuştur. Şirket, bu yatırımlarla önümüzdeki 3 yıl içerisinde
üretim kapasitesini yüzde 50 arttırmayı hedeflemektedir. Tekstil grubundan Çalık Cotton çok genç bir şirket
olmasına rağmen önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın
en büyük 10 pamuk tüccarı içerisinde yer almayı hedeflemektedir. 2014 yılının Nisan ayında Çin’e başlatılan
ihracat satışlarına, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla
Mısır ve Bangladeş de eklenmiştir. Şirket, 2013 yılına
göre yüzde 154’lük bir büyüme ile toplam satış hacmini
60.000 tona ulaştırmıştır. Tekstil sektöründe uluslararası ticaret ve tedarik alanlarında faaliyet gösteren Gap
Pazarlama bünyesinde ise yeni denim kumaş koleksiyonu
GAPPA DENİM markası oluşturulmuştur.
Kuruluşu ve yapılanması dolayısıyla Türkiye’de girişimciliğin en başarılı örneklerinden biri olan Çalık Holding,
girişimci ekosisteminin gelişmesi ve ülke kalkınmasının
desteklenmesi amacıyla 2014’te önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi
işbirliği ile gerçekleştirilen ‘İlk İşim Girişim’ projesi kapsamında ülkenin pek çok bölgesinden gelen girişimcilik
projeleri değerlendirilmekte ve seçilen projelere, Çalık
Holding iştiraki Aktif Bank tarafından 1 milyon TL’ye
kadar finansman ve ortak yatırım imkânı sunulmaktadır.
Çalık Holding, köklü kurumsal yapısı, yüksek nitelikteki
insan kaynağı, öncü girişimleri, yenilikçi yaklaşımı ve
uyguladığı doğru stratejiler ile odaklandığı ana sektörlerde lider ve güçlü bir oyuncu olarak ön planda olmayı
sürdürmektedir.

One of world’s top 10 premium denim manufacturers,
Çalık Denim has an experienced representative in Los
Angeles and opened a branch office in Bangladesh. The
company has achieved a total investment figure of USD
46 million since 2012, and with these investments, aims
to increase its production capacity by 50% in the next
three years. Çalık Cotton has set an ambitious goal of
becoming one of world’s top 10 cotton traders within
ten years. Exports began with China in April 2014, and
continued with Egypt and Bangladesh in May and June
of the same year, respectively. Compared to 2013, the
Company achieved a growth of 154%, and increased
its total sales to 60,000 tons. Meanwhile, a new denim
textile collection, under the brand of GAPPA DENIM, was
established within Gap Pazarlama, which operates in the
fields of international commerce and supply of the textile
industry.
As one of the most successful entrepreneurs of Turkey
with its system and structure, Çalık Holding undertook
various social responsibility projects in 2014 to support
both the entrepreneurial ecosystem and the country’s
development. Organized in association with Yıldız Technical University, ‘İlk İşim Girişim’ project brought together
various entrepreneurship projects from around Turkey.
The top three projects were awarded and had a financing
and joint investment option of up to 1 million TL by Aktif
Bank, a subsidiary of Çalık Holding.
The Group stands out as a leading and powerful player in
its main sectors of focus thanks to its well-established
corporate structure, highly-qualified human resources,
pioneering initiatives, innovative approaches and accurate strategies.

The Group stands out as a leading and powerful
player in its main sectors of focus thanks to its
well-established corporate structure, highlyqualified human resources, pioneering initiatives,
innovative approaches and accurate strategies.
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Yatırımlarımızı Kayseri’ye olan sevdamız ve
hemşehrilerimizden aldığımız güçle yapıyoruz.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
6 bin yıllık tarihiyle kültürel zenginliğe sahip olan Kayseri,
sınırları içerisinde birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Kayseri Meydanı’ndan çevreye bakıldığında, Bizans,
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait olan
eserlerin tüm ihtişamlarıyla ziyaretçilerini karşıladığı
görülmektedir. Kayseri’nin böylesine zengin dokusu, onu
diğer dünya şehirlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri olmuştur.
Kayseri’nin diğer başlıca özelliklerinden bir tanesi de tarihinde olduğu gibi günümüzde de bir “Ticaret Şehri” olarak
anılmasıdır. Geçmişten günümüze sürekli bir ticaret
sirkülasyonu içerisinde olan Kayseri, kendi dinamikleriyle
kendisini ve çevresini sürekli kalkındıran bir şehir olmuştur. Ticaretin yanı sıra “Huzur Şehri”, “Âlimler Şehri”,
“Hayırseverler Şehri” gibi özellikler ile de anılan Kayseri
zaman geçtikçe başka kavramlara da bürünmektedir.
Öyle ki, dört üniversitesi ile bir “Üniversiteler Şehri”, özel
ve kamu hastaneleri ile bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayan bir “Sağlık Şehri” haline gelmiştir. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin ise Kayseri’yi taşımak istediği noktalardan
biri de Kayseri’nin bir “Turizm Şehri” olmasıdır.

%10

Kayseri, with a history of six thousand years and a cultural wealth arising therefrom, bears the traces of many
civilizations within its borders. When you look around
from the Kayseri Square, you can see historical works
and buildings from Byzantine, Seljuk, Ottoman and Republican eras, greeting their visitors in all their glory. This
rich historical fabric of Kayseri has been one of the most
important features that distinguish it from other cities of
the world.
One of the other main features of Kayseri is that it is considered as “a City of Commerce” just as much today as
it was in its history. Welcoming a continuous circulation
of commerce from past to present, Kayseri has been a
city that constantly develops itself and its surroundings
with its own dynamics. Dubbed to be “a City of Peace”,
“a City of Scholars”, “a City of Philanthropists” along
with its commercial reputation, Kayseri takes on many
other concepts in time. In fact, it has become “a City
of Universities” with its four universities and “a City of
Health” which meets the region’s healthcare needs with
its private and public hospitals. One of the ideals which
Kayseri Metropolitan Municipality wishes to carry Kayseri
towards is to make the city “a City of Tourism”.

We make our investments thanks
to our love for Kayseri and with
the strength that we take from our
fellow citizens.
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Plan ve projeleriyle Kayseri’yi hep bir adım öne taşıyan bir belediye olarak Kayseri’yi turizm şehri haline
getirmek için Kayseri’nin hâlihazırda var olan özellikleri
belirlenmiş ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki en göz alıcı faktörlerden biri kuşkusuz Erciyes Dağı olmuştur. Erciyes odaklı bir kalkınma
planı hedeflendi ve adına “Master Plan” denilen kapsamlı
bir proje oluşturulmuştur. Bu plan çerçevesinde Erciyes
adeta ilmek ilmek işlenmiştir. Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla dünya standartlarını karşılamanın yanı sıra Türkiye’nin ilk ve tek planlanmış
kış turizm merkezi olmuştur. Yapılan çalışmalar kapsamında, Erciyes’i perilerin şehri Kapadokya ve Kayseri’nin merkezinde bulunan tarihi ve doğal güzellikler ile
buluşturulduğunda ve bunlara ek olarak yapılacak olan
sondajlarla Erciyes’e büyük katma değerler sağlayacak
olan termal turizm de eklenildiğinde, Kayseri, geleceğine çok daha güvenle bakılan bambaşka bir şehir haline
gelecektir.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi geleceğe
taşımak için Erciyes Kış Turizm Merkezi başta olmak
üzere yerel yönetimlerin altından kalkması çok zor
olan büyük ölçekli yatırımlara ve dönüşüm projelerini
hayata geçirmeye devam etmektedir. Değişimin dünyanın
vazgeçilmez bir parçası olduğu bilinciyle çalışmalarımıza
yön veriyor, günümüzde ülkelerden ziyade artık şehirlerin yarıştığı bir zamanda, Kayseri’yi sahip olabileceği en
avantajlı konuma çıkarmak istiyoruz. Tüm bu yatırımlarımızı ise Kayseri’ye olan sevdamız ve hemşehrilerimizden
aldığımız güçle yapıyoruz.

As a municipality which has always carried Kayseri
forward with its plans and projects, Kayseri Metropolitan
Municipality designated the present features of Kayseri
and made efforts in order to transform Kayseri into a
city of tourism. One of the most attractive factors in this
aspect is, without doubt, Mount Erciyes. A development
plan with Mount Erciyes as the focal point was set as a
goal and from there, a comprehensive project called the
“Master Plan” was developed. Within the framework of
this plan, a lot of energy and attention was dedicated to
Mount Erciyes. In addition to meeting the world standards, Mount Erciyes has become Turkey’s first and only
planned winter tourism center with investments made
by Kayseri Metropolitan Municipality. For the purposes
of the work done, when Erciyes meets Cappadocia, the
region of fairies, and the historical and natural spectacles found in the center of Kayseri, coupled with thermal
tourism that will bring added value to Mount Erciyes
through the drills to be made, Kayseri will become a
totally different city with a much more confident and
bright future.
In order to carry Kayseri into the future, Kayseri Metropolitan Municipality pursues to realize large scale
investments and transformation projects, particularly the
Mount Erciyes Winter Tourism Center, that are quite hard
for local authorities to overcome. We lead our studies
with an awareness of the fact that change is an essential
part of the world, and in a time when cities compete with
each other rather than countries, we want to locate Kayseri in the most advantageous position it can possibly
achieve. We make all these investments thanks to our
love for Kayseri and with the strength that we take from
our fellow citizens.
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Dünyada ve Türkiye’de Enerji
Energy In The World And In Turkey

Son yıllarda ciddi derecede rağbet gören
yenilenebilir enerjinin 2035 yılında %80 oranında
talep artışı yaşayacağı öngörülmektedir.

Dünya üzerindeki nüfusun her geçen yıl artması, enerjiye
olan talebi sene bazında ortalama %2 oranında artırmaktadır. Dünya enerji arzında en büyük pay petrole aittir.
Petrolü, sırasıyla kömür ve doğalgaz takip etmektedir.

The annual rise of world population increases energy
demands by an average of 2% every year. Oil has the biggest share in global energy supply followed by coal and
natural gas respectively.

Fosil yakıtların, rezerv yönünde kısıtlı alanlarda bulunması ve ilerleyen zamanlarda tükenme riskiyle karşı
karşıya olması, dünya ülkelerini yenilenebilir enerji
kaynaklarına yöneltmiştir. Son yıllarda ciddi derecede
rağbet gören yenilenebilir enerjinin 2035 yılına kadar
%80 oranında talep artışı yaşayacağı öngörülmektedir.
Özellikle de rüzgar, güneş, jeotermal, dalga ve hidro gibi
modern ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin
2,5 kat artması beklenmektedir.

Due to the fact that fossil fuels are found in low-reserve
areas and face the risk of extinction in the coming terms,
countries worldwide have oriented towards renewable
energy resources. It is predicted that renewable energy,
which has become considerably popular in recent years,
will have a 80% increase in demand until 2035. It is
expected that the demand for modern and renewable
energy resources particularly wind power, solar power,
geothermal power, wave power and hydroelectricity will
multiply by 2.5.

Türkiye’de ise enerjinin durumu dünyada olduğundan çok
farklı değildir. Yaklaşık 75 milyon nüfusuyla Türkiye, enerji talebi sürekli artan bir ülkedir. Bu özelliği ile dünyada
en hızlı büyüyen enerji pazarlarından biri olan Türkiye, yıllık enerji tüketim kapasitesi bakımından dünya üzerinde
21. ülke konumunda yer almaktadır. Yıllık enerji talebinde
%6-8 oranlarında artış yaşayan Türkiye’nin 2013 yılında
120 milyon tona eşdeğer petrol tüketimi olmuştur. 2020
yılına gelindiğine, bu rakamın 220 milyon ton eşdeğer
petrol olacağı öngörülmektedir.
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The current energy situation in Turkey is not much different from the rest of the world. With a population of nearly 75 million and a constant increase in energy demand,
Turkey is one of the fastest-growing energy markets on
a global scale and ranks 21st among countries with the
highest energy consumption capacity in the world. Turkey experienced a 6 to 8% increase in its annual energy
demand and has scored oil consumption equivalent to
120 million tons in 2013. It is estimated that this figure
will be equivalent to 220 million tons of oil by 2020.

It is predicted that renewable
energy, which has become
considerably popular in recent years,
will have a 80% increase in demand
in 2035.

Türkiye, sahip olduğu enerjisinin %43’ünü doğalgazdan,
%25’ini kömürden, %25’ini hidrolik kaynaklardan ve
kalanını ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktadır. Türkiye’nin üretim kaynaklarının kısıtlı oluşu ve
rezerv kapasitesi yönünden düşük oluşu Türkiye’yi enerji
bakımından dışa bağımlı bir ülke durumuna getirmektedir.
Dünyadaki eğilimle birlikte, Türkiye de yenilenebilir enerji
kaynaklarına olan ilgiyi de arttırmaktadır. Enerji verimliliği
konusunda bilinci geliştirme, mevcut tasarruflu ürünlerin
kullanımındaki teşvikleri arttırma, Türkiye’nin yenilenebilir enerji için vermiş olduğu çabalardan bir kaçıdır.
Diğer yandan Türkiye, ulusal enerji kaynaklarına nükleer
enerjiyi eklemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu
kapsamda, 2030 yılına kadar, Türkiye’nin 10 bin MW güç
kapasitesine sahip iki adet nükleer enerji santraline sahip
olması beklenmektedir.

Turkey supplies 43% of its energy from natural gas,
25% from coal, 25% from hydraulic resources and the
rest from renewable energy resources. Turkey’s limited
production base and low reserve capacity renders it
dependent on foreign resources for energy.
The interest in renewable energy resources rises in Turkey parallel to global tendencies. Raising awareness in
energy efficiency and encouraging current energy-saving
products are some of the efforts Turkey has engaged
in for renewable energy. On the other hand, Turkey
continues to work on incorporating nuclear energy to its
national energy resources. To this end, it is expected that
Turkey will have two nuclear power plants with a capacity of 10 thousand MW by 2030.
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Dünyada ve Türkiye’de Doğalgaz
Natural Gas In The World And In Turkey

Doğalgaz, dünyanın toplam enerji tüketiminde %24 oranında bir paya sahiptir. Bu değeri ile doğalgaz, petrol ve
kömürden sonra dünyada en çok tüketilen üçüncü yakıt
konumunda yer almaktadır.
Gelişen dünyaya paralel olarak enerjiye olan talep de artmaktadır. 2013 yılında toplam doğalgaz tüketiminin %1,4
artış göstermesi ve toplam gaz tüketiminin 3.374.6 bcm’e
ulaşması bunun bir göstergesi olmuştur. Doğalgaza
duyulan ihtiyacın her geçen sene artacağı ve önümüzdeki
20 yılda doğalgazın fosil yakıtlar içerisindeki en büyük
tüketim artışına sahip olacağı tahmin edilmektedir.
Doğalgazın Türkiye’deki durumu ise doğalgazın çevreci
bir yakıt ve zengin kullanım alanına sahip olması bakımından oldukça parlaktır. Sahip olduğu toplam enerjisinin
yaklaşık yarısına yakınını doğalgazdan elde eden Türkiye,
Çin’den sonra doğalgaz talebinin en çok arttığı ülke konumundadır. 2013 yılı itibarıyla Türkiye’nin yıllık doğalgaz
tüketimi %5 artış göstermiştir ve 46,3 bcm seviyesine
ulaşmıştır.
Şu an itibarıyla Türkiye’nin 6,5 milyar m3 kanıtlanmış
doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Bu değer dikkate alındığında, Türkiye rezerv ve üretim kapasitesi yönünden
oldukça sınırlıdır. Doğalgaz ihtiyacının %97’sini ithal eden
Türkiye’nin bu konudaki en büyük tedarikçisi ise %58’lik
ithalat oranıyla Rusya’dır.
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Natural gas makes up 24% of world’s total energy consumption, which makes it the third most consumed fuel
in the world following oil and coal.
Demand for energy increases alongside the developing world, which manifested itself in 2013 with a total
increase in global natural gas consumption at 1.4% and
a total gas consumption of 3.374.6 bcm. It is estimated
that the need for natural gas will increase every year and
will experience highest consumption rate among fossil
fuels in twenty years.
The landscape of natural gas in Turkey is considerably
bright thanks to its environmentally friendly qualities
offering rich areas of use. Nearly half of Turkey’s total
energy is generated from natural gas and it has the second fastest-growing demand in natural gas after China.
Annual natural gas consumption in Turkey increased by
5% in 2013 and reached 46.3 bcm.
As of today, Turkey has a total of 6.5 billion m3 natural
gas proven reserves which demonstrates the scarcity of
reserve and production capacity of Turkey. Turkey covers
97% of its natural gas needs with imports and its biggest
supplier is Russia with an import rate of 58%.

2014 Yılında Doğalgazda Yaşanan
Gelişmeler

Developments in Natural Gas in
2014

2014 yılı doğalgazda yaşanan gelişmeler açısından oldukça hareketli bir yıl olmuştur. Artan talepler, dünyadaki
dengelerin değişimi ve hükümetlerin sahip oldukları ve
kullandıkları kaynakları garanti altına almak istemeleri
bu hareketliliğin başlıca sebepleri olmuştur.

2014 has been a very dynamic year in terms of developments in natural gas. Rising demands, shifting balances
in the world and governmental efforts to guarantee the
resources they own and use have been the major reasons behind this dynamism.

2014 yılı içerisinde Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Projesi’nin (TANAP) imzaları atılmıştır. Diğer yandan,
Türkiye’nin Şahdeniz doğalgaz üretim sahasındaki ortaklığı %19’a TANAP’taki payı da %30 oranına çıkarılmıştır.
Değerlerin artmasıyla birlikte Türkiye için olumlu gelişmelerin de yaşanacağı apaçık bir gerçektir.

Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP)
was signed in 2014 with which Azerbaijani gas will be
transported to Europe through Turkey. Additionally,
Turkey has raised its shares in the Shah Deniz gas field
to 19% and in TANAP to 30%. These rising values clearly
indicate positive developments for Turkey in the future.

2014 yılında, dünya doğalgaz sektörüne damgasını vuran
gelişmelerden biri olan Ukrayna krizi, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ilettiği gazı kesme ihtimalini
ortaya çıkarmıştır. Bu durumun sonucu olarak, Avrupa
Birliği Komisyonu, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden
Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Akım Projesi’ni bekletme
kararı aldığını açıklamıştır. Yaşanan bu gelişmeler, başta
TANAP olmak üzere, güzergah yolunun Türkiye olması
şartıyla Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak projelere olan
ilgiyi arttırmıştır.

The Ukrainian crisis created one of the major impacts
in the global natural gas sector triggering a possibility
that Russia might cut off gas supplies to Europe through
Ukraine. As a result of this situation, the EU Commission
announced its decision to suspend the South Stream
Gas Project that would transport Russian natural gas
to Europe through the Black Sea. These developments
spurred interest in gas transportation projects to Europe,
mainly in TANAP, provided that the alternative route
would be Turkey.
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Sahip olduğu toplam enerjisinin yaklaşık yarısına
yakınını doğalgazdan elde eden Türkiye, Çin’den
sonra doğalgaz talebinin en çok arttığı ülke
konumundadır.

Bu projeler tartışılırken, Türkiye de 2018’de Irak’tan
ithal edeceği doğalgazın görüşmelerini yapmıştır. Ekim
Ayı’na geldiğimizde, Türkiye Mavi Akım Boru Hattı ile
Rusya’dan tedarik ettiği doğalgazın kapasitesini prensipte19 milyar metreküpe çıkarmıştır. Türkiye’nin sorunsuz
gaz arzına yönelik önemli bir adım olan bu gelişme ile
Türkiye önümüzdeki yıllardaki gaz arzını garanti altına
almayı amaçlamıştır. Diğer yandan, Aralık ayının başında
Rusya devlet başkanının Türkiye ziyaretinde Güney Akım
Projesi’nin sona erdiğini bildirmesi ve buna karşın Türkiye
toprakları üzerinde yıllık 63 milyar metreküp kapasiteli
yeni bir boru hattı projesinin başlayacağını söylemesi,
Türkiye’nin dünya doğalgaz sektörü üzerindeki önemini ve
büyüklüğünü ortaya koymuştur. Bu durum her ne kadar
Avrupa için istenmeyecek bir durum olsa da, Türkiye’nin
pazardaki konumunu sağlamlaştırmış ve Rusya ile olan
ilişkileri ileri boyutlara taşımıştır.

While these projects were being discussed, Turkey
negotiated the natural gas importation from Iraq in
2018. In October, Turkey increased its natural gas supply
from Russia through Blue Stream pipeline to principally
19 billion cubic meters. This development was a major
step taken towards a smooth gas supply for Turkey and
sought to guarantee its gas supply for the coming years.
On the other hand, during his visit to Turkey in early
December, Russian head of state stated that the South
Stream Gas Project had ended. In response, Turkey announced the launch of a new pipeline project on Turkish territory with a capacity of 63 billion cubic meters
which manifested Turkey’s significance and weight in the
global natural gas sector. Although this is not a desirable
situation for Europe, it has nevertheless consolidated
Turkey’s position in the market and reinforced its relations with Russia.

Nearly half of Turkey’s total energy
is generated from natural gas and
it has the second fastest-growing
demand in natural gas after China.
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“If we fail in planning, it means that we are
planning failure.”
We have been building a web of natural
gas pipes in Kayseri for 11 years and
enable the use of natural gas. Although
our job requires knowledge, experience and
patience, what makes us excel in our job is
not only the natural gas we run through the
pipes we install but also the satisfaction,
joy and excitement we see in the people.
We know that every successful project is a
strong bridge we build between the present
and the future.

“Planlamayı başaramıyorsak, başarısızlığı
planlıyoruz demektir.”
11 yıldır Kayseri’yi bir örümcek misali
doğalgaz boruları ile kaplayarak, doğalgazın
kullanılmasını sağlıyoruz. İşimiz her ne
kadar bilgi, tecrübe ve sabır gerektirse de
yerleştirdiğimiz boruların içinden giden
doğalgazın yanı sıra, insanlardan gelen
memnuniyet,sevinç ve heyecan bizi işimizde
en iyisi olmayı sağlıyor. Biliyoruz ki her başarılı
proje, şimdi ile gelecek arasına kurduğumuz
sağlam köprülerdir.

Kayserigaz Altyapı Çalışmaları
Kayserigaz Infrastructure Works
Proje Tasarım Biriminde, mücavir sınırları içerisinde yer
alan konut, ticari ve sanayi tesislerine yapılacak olan
doğal gaz altyapı şebekesinin etüt, dizayn, boru çapı hesabı ve tatbikat projeleri yapılmakta, kontrol firmasından
gerekli onaylar alınmaktadır. Sahada yapılan imalatların
projeye uygunluğu kontrol edilerek, standart ve şartnameler doğrultusunda malzeme seçimi, malzeme talebi
ve planlaması yapılmaktadır. Bunlara ek olarak yatırım
bütçesi oluşturulmaktadır.
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Project Design Department carries out survey, design,
pipe size calculation and drill projects of the natural gas
infrastructure network to be established at the houses,
commercial and industrial facilities that fall within adjacent areas and obtains necessary authorizations from
the control firm. Productions on the field are checked
whether they are suitable to the project; materials are
selected, demanded and planned according to standards
and specifications. Additionally, the department also
draws an investment budget.

2014 yılında toplamda 224 km polietilen hat, 19 km çelik
hat, 5 adet RMS-B ve 11 adet müşteri istasyonu projesi
olmak üzere toplam 234 adet tatbikat projesi yapılmıştır.
Projelerin malzeme ihtiyaç listeleri hazırlanarak satın
alma talepleri oluşturulmuştur. Tüm tatbikat projeleri
planlandığı gibi uygulanmış ve malzeme planlaması tam
olarak sağlanmıştır.

In 2014, a total of 234 drill projects were conducted
including a 224 km polyethylene pipeline, 19 km steel
pipeline, RMS-B and 11 customer station projects. Lists
of required materials were set and purchasing demands
were made by the department which made sure that all
the drill projects were implemented according to plan
and also ensured complete material planning.

Orta basınçlı hatlar üzerinde toplam 17 adet branşman
vanası, vana grubu ve bölge regülâtörü giriş vanası
projelendirilmiştir.

A project was designed for a total of 17 branch valves,
valve group and regional regulatory inlet valve over
medium pressure pipelines.

Alçak basınçlı polietilen hatlar üzerinde toplam 131 adet
polietilen vana ring sisteminde ve sektör girişlerinde
olacak şekilde projelendirilmiştir.

A total of 131 polyethylene valves were made into projects to be installed at ring systems and sector gates.

Pazarlama Satış Müdürlüğünden gelen 706 adet dağınık
hat talebin sahada etüt ve tespiti yapılarak her bir hattın
malzeme, işçilik, yüzey kaplama, dizayn ve harita maliyet
hesaplamaları yapılarak CRM de kayıt altına alınmıştır.

The 706 distributed line demands received from the
Marketing and Sales Department were surveyed and
identified on the field. The calculations of materials,
labor, surface coating, design and mapping costs of
each line were made and recorded under Corporate Risk
Management.
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2014 yılında toplamda 236 adet mal ve hizmet abonesinin
saha etütleri yapılarak malzeme, işçilik, satıh kaplama,
harita, dizayn ve kontrollük bedelleri çıkartılarak altlıkları
hazırlamıştır ve müşavir firma onayları alınmıştır.
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Şehrin doğu istikametine doğru büyümesi, doğal gaz
tüketimlerinin artması ve yeni müşteri talepleri nedeniyle
üçüncü şehir giriş istasyonu ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu
kapsamda Kızık mevkiinde BOTAŞ’a ait mevcut yüksek
basınçlı ST16 take-off vanasından çelik hat yapılarak
yeni bir şehir giriş istasyonu ve daha sonra bu istasyonun
mevcut şebekeye orta basınçlı ST 24 çelik hat ile bağlantısı planlanmıştır. Tatbikat projeleri hazırlanarak gerekli
BOTAŞ ve EPDK onayları alınmıştır.
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In 2014, field surveys of a total of 236 product and service subscribers were carried out as a result of which the
materials, labor, surface coating, mapping, design and
control costs were calculated, bedplates were prepared
and authorization obtained from the consulting firm.
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As the city has grown towards the east and natural gas
consumption grew likewise, we received rising customer
demands and observed the need to build a third city
gate station. As part of this project, plans were drawn
to build new city gate station with a steel pipeline out of
the current high-pressure ST16 take-off valves owned
by BOTAŞ in the Kızık district which would then connect
the existing network with a medium-pressure ST 24 steel
line. Drill projects were designed and necessary authorizations were obtained from BOTAŞ and EMRA.

Dağınık Hat Talebi Kırılımı / Distrubuted Line Demand Curve
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Birim
Units

1 adet

ST 24“ Çelik Hat
ST 24“ Steel Line

17.000 mt

ST 20“ Çelik Hat
ST 20“ Steel Line

50 mt

ST 16“ Çelik Hat
ST 16“ Steel Line (YB)

100 mt

ST 8“ Çelik Hat
ST 8“ Steel Line

50 mt

ST 24“ Çelik Vana
ST 24“ Steel Valve

4 adet

ST 20“ Çelik Vana
ST 20“ Steel Valve

2 adet

8“ Çelik Vana
8“ Steel Valve

2 adet

ST 6-4“ Çelik Vana
ST 6-4“ Steel Valve

6 adet
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Harita & GIS birimi Kayseri doğalgaz dağıtım firmasının
bünyesinde olmakla beraber doğalgaz alt yapı bilgi sisteminde bulunan tüm verileri kendi içerisinde üretmekte ve
güncellemektedir.
GIS ara yüz programında hiyerarşik adres sorgulama,
cadde/sokak sorgulama, bina sorgulama (ID, sözleşme
hesap no, sayaç no ve tesisat numarasından binaya ulaşma), ada/parsel bilgilerinden bina sorgulama, çelik vana,
polietilen vana, bölge regülatörü sorgulamaları, iş emri
modülü ve vana modülü bulunmaktadır. Aynı zamanda
doğalgaz altyapı elemanlarına ait metraj ve adet bilgileri
de otomatik raporlanabilmektedir. Kayserigaz’ın 2008
yılında SAP programına geçmesi ile birlikte GIS-SAP (ISU)
entegrasyonu yapılarak Türkiye’de bir ilke imza atılmıştır.
Sistemde kullanılan katmanlar; İlçe sınırları, mahalle sınırları, cadde/sokak çizgileri, bina bilgileri, uydu fotoğrafı,
doğalgaz altyapı elemanları ( boru hatları, vana grupları,
fittingler) gibidir.
Aynı zamanda Harita & GIS birimi bünyesinde GIS sürecini yürüttüğü gibi as-built alımları, hâlihazır harita üretimi
ve kamulaştırma işlemlerini de yürütmektedir.
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Mapping & GIS department has been a part of the
company has produced and updated all the data in the
natural gas infrastructure information system.
The GIS interface includes hierarchical address enquiry,
street enquiry, building enquiry (access to building by
ID number, contract account number, meter number and
installment number), inquiring buildings by block/parcel
information, Steel Valve, polyethylene valve, regional
regulator inquiries, business order module and valve
module. The system also allows automatic reporting of
length in meters and number of natural gas infrastructure elements. With the introduction of the SAP program
at Kayserigaz in 2008, GIS-SAP (ISU) integration was
carried out which marked a development first of its kind
in Turkey.
The layers used in the system include district boundaries,
neighborhood boundaries, street lines, building information, satellite photographs, natural gas infrastructure
elements (pipelines, valve groups, fittings).
As-built purchases, current map production and nationalization processes are also handled by Mapping & GIS
department as well as conducting the GIS process.

2014 yılında toplamda 236
adet mal ve hizmet abonesinin
saha etütleri yapılarak
malzeme, işçilik, satıh kaplama,
harita, dizayn ve kontrollük
bedelleri çıkartılarak altlıkları
hazırlamıştır ve müşavir firma
onayları alınmıştır.

2014 yılı içerisinde;

In 2014;

17 km’lik RMS-A istasyonu hat güzergâhı ve RMS-A istasyonu yeri kamulaştırma haritası yaptırılmış, Bakanlar
Kurulu’ndan kararı çıkartılmış ve kamulaştırma davaları
açılmıştır,

Maps were designed for the 17 km RMS-A station line
route and for the expropriation of the site for the RMS-A
station. Decision of the Council of Ministers was obtained
and expropriation cases for these sites were filed.

Yeni RMS-A istasyonu yeri imar planı tadilatı için başvuru
yapılmış ve imar planı onanmıştır,

Application was made for the construction plan alterations for the RMS-A station and the construction plan
was authorized.

245 km’lik hattın as-built ölçümleri ve as-built haritaları
hazırlanmıştır,
234 adet projede aplikasyon krokisi hazırlanarak imar
aplikasyonu yapılmıştır,
1153 adet binanın hâlihazır haritası yapılmıştır,
364 adet cadde/sokak ve 6007 adet bina sisteme eklenmiştir.

As-built measurements and as-built maps of the 245 km
line were made.
Application sketches were designed for 234 projects
resulting in construction applications.
1153 buildings were mapped in their current state.
364 streets and 6007 buildings were added to the system.

In 2014, field surveys of a total
of 236 product and service
subscribers were carried out as
a result of which the materials,
labor, surface coating, mapping,
design and control costs were
calculated, bedplates were
prepared and authorization
obtained from the consulting
firm.
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Kayserigaz İç Tesisat Birimi güvenlik ve sağlığı ön planda
tutarak 2014 yılı faaliyetlerine yön vermiştir. Kayseri
Ticaret Odası ile ortaklaşa yürüttüğü bilbord çalışmalarında abonelerini sertifikasız firma konusunda uyarırken,
aynı zamanda yetkili firma sertifikalarını ve tabelalarını
da yenilemiştir. Bu önlemlerle Kayseri halkını sertifikasız
firmalar konusunda uyarmıştır.
Dairelerinde bacalı cihaz kullanan abonelerin daha
güvenli bir şekilde doğalgaz kullanması için doğalgaz
tesisatlarının ve doğalgaz bacalarının kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde 440 adet tesisatta
tespit edilen cihaz ve baca yapılarının bozulması ile
cihazların hermetik cihaza dönüşümü, 400 adet tesisatın
da baca ve cihaz bakımları yaptırılarak uygun bir şekilde
kullanımı sağlanmıştır.
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Kayserigaz caring safety and health it has work on
this direction in 2014 as well. Thanks to the billboard
project it has undertaken in partnership with the Kayseri
Chamber of Commerce, Kayserigaz warned its subscribers against uncertified firms and renewed certificates
and signboards for its authorized firms. These were the
measures taken by Kayserigaz to warn the people of
Kayseri against uncertified firms.
Natural gas installations and chimneys were checked for
a safer use of natural gas in the households of subscribers who use chimney compressors. As a result, appliance
and chimney failures were identified in 440 installments
which were then turned into hermetic compressors.
During the same checks, chimneys and compressors of
400 installations were maintained and were rendered
suitable for use.

2014 yılında toplamda 236 adet mal ve hizmet
abonesinin saha etütleri yapılarak malzeme,
işçilik, satıh kaplama, harita, dizayn ve kontrollük
bedelleri çıkartılarak altlıkları hazırlamıştır ve
müşavir firma onayları alınmıştır.

Bu sayede Kayseri’de bacalı cihaz kullanan abonelerin
güvenli bir şekilde doğalgaz kullanımı sağlanmıştır.

These efforts enabled safe use of natural gas by subscribers in Kayseri who have chimney compressors.

Geride kalan 2014 yılında, Kayserigaz İç Tesisat Birimi’ne
başvuru yapan 68 adet firmaya sertifika ve vize işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Sertifikalı firmalar tarafından gönderilen 15.450 adet proje onaylanmıştır. Onaylanan 15.450
adet projeden 24.970 adedinin tesisat kabulü gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, 22.100 adet ikinci abonelik
tesisat kontrolü ile birlikte abonelerin güvenli ve verimli
bir şekilde doğalgaz kullanımı sağlanmıştır.

Throughout the rest of 2014, certificates and visa procedures were carried out for 68 firms that have applied
to Kayserigaz Internal Installation Department. 15.450
projects submitted by certified firms have been approved.
24.970 out of 15.450 [sic] approved projects were authorized for installation. On the other hand, subscribers were
provided with safe and efficient natural gas use with
an installation check for second subscription for 22.100
installments.

In 2014, field surveys of a total of 236 product
and service subscribers were carried out as a
result of which the materials, labor, surface
coating, mapping, design and control costs
were calculated, bedplates were prepared and
authorization obtained from the consulting firm.
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“En iyi onarım bakımdır” sözünden yola
çıkan İşletme Bakım Birimi, Kayseri’nin
kurulduğu günden bugüne dek sahip
olduğu güvenli ve düzenli gaz akışını
sağlama konusunda Kayserigaz’ın en
büyük destekçilerinden olmuştur. Kaliteyi
ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutan
Kayserigaz İşletme Bakım Birimi, birimsel
faaliyetleriyle Kayseri’yi ve Kayserigaz’ı
ileriye taşımaktadır.
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Operation and Maintenance Department
follows the motto “Best repair is
maintenance” and has been one of the
greatest supporters of Kayserigaz since
its foundation in ensuring safe and regular
gas flow for Kayseri. Kayserigaz Operation
and Maintenance Department takes quality
and quality services as priority and carries
Kayseri and Kayserigaz a step further with
its departmental activities.

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

In case of emergency, Kayserigaz customers call and
inform Kayserigaz Emergency Response Center (Emergency 187) and ask for help. Kayserigaz Emergency
Response Center (Emergency 187) responds to the calls
calmly with an experienced team and informs the callers
on what action to take for the case at hand and in how
many minutes the emergency response team will arrive
in the scene.

Gerektiğinde Polis, İtfaiye ve Ambulans merkezleri ile
bağlantının kurulması ve koordinasyonu Acil Müdahale
Merkezi tarafından yapılmaktadır. Telsiz sistemimiz diğer
kurum acil servisleri ile (Emniyet, itfaiye vb…) görüşme
yapabilecek şekilde tesis edilmiştir. Kayserigaz Acil
Müdahale Merkezi (Acil 187) ve acil müdahale ve onarım
ekipleri; her türlü iletişimi sayısal telsiz aracılığı ile
yapmaktadır. Sayısal telsiz sisteminde bulunan araç takip
sistemiyle, ihbar adresine en yakın acil müdahale ve onarım ekibi olay mahalline gönderilerek ve ihbarlar en kısa
sürede değerlendirilerek hizmet kalitesinin en üst düzeyde tutulması amaçlanmaktadır. 2014 yılında 8.791 adet
acil ihbara ortalama ulaşım süresi 13,69 Dakika olup
yasal yükümlülüğünü yerine getirildiği gibi % 96,59’lik bir
müşteri memnuniyet oranı da yakalanmıştır.

If need be, Emergency Response Center contacts and
coordinates services from the Police, Fire Brigades and
Ambulance centers. Our transmitter systems have been
installed in a way that permits communication with other
corporate emergency response services (Police office, fire
brigades etc.) Kayserigaz Emergency Response Center
(Emergency 187) and emergency response and repair
teams communicate everything through digital transmitters. The vehicle tracking system installed in the digital
transmitters detects and sends the emergency response
and repair team closest to the scene of the emergency
situation. The calls made to the center are responded
to in a short span of time which serves the purpose of
maintaining top service quality. Average response time
to 8791 emergency calls in 2014 was 13.69 minutes
which both fulfills our legal obligations and attains a
level of 96.59% customer satisfaction.
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Abonelerden gelen ihbarların yanı sıra şebekede yaşanan
hasarlara da en kısa sürede müdahale ederek gaz arzı
sürekliliğini üst düzeyde tutulmaktadır. Kurum, kuruluş
veya üçüncü şahısların yaptıkları kazı çalışmaları sırasında zaman zaman doğalgaz şebekeye zarar verilmektedir.
Acil Müdahale ve Bakım Birimi olarak bu hasarlara en
kısa sürede müdahale edip şebekenin tamiratını gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında doğalgaz şebekede 174
adet hasar meydana gelmiş olup bu hasarlardan kaynaklı
13.738 dakika gaz kesintisi yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde
0,04 dak/abone gaz kesintisi yapılmıştır. Saha çalışmaları
sırasında hatlara hasar verilme riskini azaltmak için izinli
yapılan tüm kazılara nezaret ederek şebekenin yerini
çalışma sahiplerine gösterilmektedir. Bu sayede kontrollü
çalışma sağlanarak doğalgaz hattına hasar verilme riski
azaltmaktadır. Bu anlamda 2014 yılında 2408 Adet kazı
çalışmasına refakat edilmiştir.
Kayserigaz şebekesi üzerinde bulunan 79 adet bölge
regülatörü iki haftada bir, 41 adet vana grubu ayda bir,
410 adet çelik vana ayda bir ve 2093 adet polietilen vana
iki ayda bir rutin olarak Kayserigaz acil müdahale ve onarım ekibi tarafından kontrol edilmiştir. Bununla beraber
Kayseri’nin gaz girişinin yapıldığı 100.000 m3/h ve 120.000
m3/h kapasiteli iki adet şehir giriş istasyonlarının yıllık
bakımları gerçekleştirilmiştir.
Kayserigaz olarak Kayseri doğalgaz şebekesinde 2014
yılında 248 km çelik hat, 2248 km polietilen hat kontrol
edilmiş, yapılan kontrollerde herhangi bir kaçakla karşılaşılmamıştır.
Sektördeki İlklerimiz;
CNG’ li Araçlar;
2013 yılında 2 adet satın alması yapılan CNG’ li araçlar
Kayserigaz acil müdahale ve bakım ekiplerince kullanılmaktadır. Günlük ortalama 500 Km/Araç mesafe alan
Kayserigaz acil müdahale ve bakım ekiplerinin CNG’li
araçlarla büyük yakıt tasarrufu sağlaması yanında, çevre
dostu doğalgazlı araçlarla hava kirliliğine karşı da katkıda
bulunmaktadır
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In addition to calls made by subscribers, breakdowns
in networks are also responded to in the shortest time
frame which helps sustain gas supply at high level. From
time to time, our natural gas network is damaged during
excavations carried out by institutions, organizations or
third parties. Emergency Response and Repair Department responds to these damages in the shortest possible time frame and repairs the network. A total of 174
damages were recorded in our network in 2014 and gas
supply was interrupted for a total of 13.738 minutes as a
result of these damages. Gas supply was interrupted at a
rate of 0.04 min/ subscriber in 2014. In order to minimize
damage to the lines during fieldworks, all permitted excavations are supervised and the location of the network
shown to fieldworkers. This in turn controls the activities
and minimizes the risk of damage to the natural gas network. As part of these efforts, a total of 2408 excavations
were supervised in 2014.
Kayserigaz emergency response and repair team carries out routine checks at its network for 79 regional
regulators every other week, 41 valve groups and 410
Steel Valves monthly and 2093 polyethylene valves
every other month. Additionally, annual maintenance
for the two city gate stations with capacities of 100.000
m3/h and 120.000 m3/h through which gas is supplied to
Kayseri.
Kayserigaz checked 248 km steel lines and 2248 km
polyethylene lines in 2014 during which no gas leakages
were identified.

Our Breakthroughs in the sector;
Vehicles with CNG technology,
Two vehicles with CNG technology were purchased in
2013 and have been used by Kayserigaz emergency
response and repair teams. Kayserigaz emergency
response and repair teams cover an average of 500
km/vehicle mileage daily. Vehicles equipped with CNG
technology not only save a considerable amount of fuel
but contributes to the fight against air pollution with an
environmentally friendly vehicles fueled by natural gas.

Ortak Acil Eylem Tatbikatları

Common Emergency Response Drills

2012 yılında başlanan her yıl devam eden bu proje ile
Kayseri ve Bursa illerinde meydana gelebilecek olası bir
afet anında kardeş iki şirket olan Kayserigaz ve Bursagaz’ın birbirleriyle yedeklenmesi sağlanmıştır.

The project initiated in 2012 and implemented annually
ever since, established a backup relationship between
sister companies Kayserigaz and Bursagaz in case of a
disaster in Kayseri and Bursa provinces.

Bu çalışmada Bursa veya Kayseri illerinde meydana
gelebilecek doğal bir afet anında; afet yaşanan şehirdeki
personelin görevini tam olarak yerine getiremeyeceği
düşünülerek, Kayserigaz ve Bursagaz personellerinin
yedeklenmesi uygun görülmüştür.

Based on the conclusion that the staff in the disasterstricken province may not be able to fulfill their duties at
time of natural disaster, the project envisages Kayserigaz and Bursagaz staff to back up each other.

Teknik Personel Değişim Projesi

Technical Employee Exchange (TEX)

EWE’ye bağlı şirketlerden Kayserigaz, EWE Netz ve SWB
Netz şirketleri arasında Teknik Bilgi Paylaşımı amaçlı
yapılan ve teknik bölümlerin iş proseslerini inceleme ve
karşılaştırma üzerine çalışılan proje, bilgi yoğunluğu ve
karşılıklı paylaşımlar şeklinde gerçekleşmiştir.

The project established between Kayserigaz, a subsidiary of EWE, EWE Netz and SWB Netz aims at sharing
Technical Information between the companies and examines and compares the business processes of technical
departments. The project was carried out with intensive
information exchange.

Şebeke Yönetim Ve SCADA Ekibi

Network Management and SCADA Team

Şebeke yönetim ve SCADA ekibi, bünyesinde bulunan
teknik ekip ile şebeke yönetim ve ölçüm faaliyetlerinin
yanı sıra SCADA ve elektrik elektronik bakım faaliyetlerini
de yürütmektedir.

Network management and SCADA team not only engages in network management and measurement activities
with its technical team but also carries out SCADA and
electrical/ electronic maintenance activities.
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Şebeke Yönetim ve Ölçüm Faaliyetleri;

Network Management and Measurement Activities

İlgili mevzuatlar çerçevesinde, şebekeye giren doğalgazın
RMS-A istasyonlarında ölçümlemesinin kontrolü, şebekeye giren gazın kalitesinin ve üst ısıl değerinin kontrolü,
Kayserigaz tarafından ölçülen ve kalitesi belirlenen gazın
BOTAŞ ile mutabakatı, serbest tüketici ve sanayi müşterilerimizin tüketimlerinin takibi görevleri hassasiyetle
devam ettirilmektedir. Ayrıca, 2014 yılında uygulamaya
geçen, RMS-A istasyonları ile taşıma ve serbest müşterilerin verilerinin online aktığı yeni elektronik bülten
verilerinin takibi yapılmaktadır.

Within the framework of related legislation; the measurement of natural gas that is transmitted to the
network at RMS-A stations is checked, the quality and
higher calorific value of the gas that is transmitted to
the network is checked, the harmony between the gas
measured and whose quality is checked by Kayserigaz
and BOTAŞ, the follow-up of the consumption of our free
consumers and industrial customers are carried out each
with utmost diligence. Furthermore, a new electronic
bulletin was established in 2014 on which the data of
RMS-A stations, transportation and free customers are
recorded and tracked.
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2014 yılı içerisinde;

In 2014;

250.000 m3/saat kapasiteli RMS-A istasyonu yapım işi
sözleşmesi imzalanmıştır. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından istasyon inşaat işleri başlatılmıştır.

Construction business contract was signed for an RMS-A
station with a capacity of 250.000 m3/hour. The construction of the station was launched following the completion of legal procedures.

Sevkiyat Kontrol Merkezinin (SCADA) 2. Faz Anlaşmasının Yapılması
2013 yılında devreye aldığımız sevkiyat kontrol merkezi
(SCADA) 2. Fazı anlaşması BTC firması ile 2014 yılında
imzalanmış olup 2015 yılı içerisinde şebekemizdeki geri
kalan tüm noktaların SCADA izlenebilirliği sağlanacaktır.
Elektrik – Elektronik Bakım Faaliyetleri
Elektrik bakım ekibi olarak, 2014 yılı içinde 1.222 adet
elektrik arıza ve bakım işi, 435 adet telefon arıza ve
bakım işi, 339 adet arıza ve bakım işi yapılmıştır.

İyi bir şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını
bilen ve onlara en kısa sürede çözüm
üretendir. Kayserigaz Müşteri Hizmetleri
Birimi, aboneleri dinleyerek taleplerine
hızlı bir şekilde karşılık vermektedir.
%98 ‘lik müşteri memnuniyeti
oranı, abonelere verilen değerin bir
göstergesidir.

2nd Phase Agreement for Delivery Control Center
(SCADA)
In 2014, we signed the 2nd Phase Agreement of Delivery
Control Center (SCADA) we put into practice in 2013 and
we will ensure SCADA trackability in all remaining points
of our network within 2015.
Electrical – Electronic Maintenance Activities
We as electric maintenance team handled 1.222 electric
breakdown and maintenance services, 435 telephone
breakdown and maintenance services and 339 other
breakdown and maintenance services in 2014.

A good company is the one that knows
the needs of its customers and offers
solutions in the shortest time possible.
We as Customer Services Department
listen to our subscribers and respond to
their demands rapidly. Our 98% customer
satisfaction rate indicates the value we
place on our customers.
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Kaliteli Hizmet Anlayışı
İle Zirvede Müşteri
Memnuniyeti

On Top with its Quality
Service Approach Customer
Satisfaction

Müşteri memnuniyetini, bütün çalışmalarının temeline
alan ve çok önemseyen, iletişim kanallarının aktif hale
gelmesi ve geliştirilmesi adına kendini sürekli yenileyen
Kayserigaz ailesi; 2014 yılında da müşteri şikâyetlerinden
yola çıkarak hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına devam etmiştir.

Kayserigaz family always renews itself to place and
attach utmost importance to customer satisfaction in
the heart of all of its activities and to activate all of its
communication channels. In this regard, the company
continued to work towards raising its service quality
based on customer complaints.

Müşteri Hizmetleri binası ve ana binada olmak üzere
misafir ve müşterileri danışmada bulunan personeller
karşılamaktadır. Ana binada bulunan danışmamızda ISO
27001 Bilgi Güvenliği kapsamında ziyaretçiler kayıt altına
alınmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde 4.841
ziyaretçi kaydı alınmıştır. Müşteri Hizmetleri binasında
bulunan danışma ise 141.419 fotokopi hizmeti, 21.713
bilgilendirme ile toplam 163.132 işlem ile hizmet verilmiştir.

Reception personnel welcome guests and customers in
The Customer Services building and the main building.
Visitors are recorded in the reception as part of the ISO
27001 Information Security procedures. We have a record
of 4841 visitors in 2014. The reception in the Customer
Services building offered 141.419 photocopy services and
21.713 information services that amounts to a total of
163.132 operations.
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Doküman Yönetim Sistemi ile evraklar dijital olarak
arşivlenmiş ve sistem üzerinden ilgililere ulaştırılması
sağlanmıştır. Müşteri Hizmetleri Banko bölümünde 2014
yılında, 8.323 adet bağlantı anlaşması 41.830 adet gaz
kullanım sözleşmesi 24.840 fesih dilekçesi alınarak toplamda 74.993 işlem ile müşterilere hizmet verilmiştir.

Documents have been digitally archived in the Document
Management System and were delivered to related persons over the system. Customer Services counter served
the customers with 8323 connection agreements, 41.830
gas use agreements, 24.840 petitions for annulment
which amounted to a total of 74.993 operations.

Abonelik fesih sürecinde ise 24.840 işlem ile abonelerin
sözleşmeleri, bu yıl ilk olarak kapanış faturaları sahada basılmak sureti ile iptal edilerek veznelerden veya
bildirdikleri banka hesaplarından güvence bedeli iadeleri
tamamlanmıştır.

24.840 operations were carried out during the subscription cancellation process and the contracts were
cancelled on condition that the closing bills were printed
in the field, and security deposits paid at the counter or
to the specified bank accounts.

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen şirket evraklarının tamamının dijital ortama aktarıldığı dijital arşiv birimimizde,
yılda oluşan 7 milyon doküman tamamen Kayserigaz’ın
öz kaynakları ile dijitalleştirilmiştir. Ayrıca elektronik
ortamda hızlı ve güvenilir veri akışı sağlanarak evrak kaybının da önüne geçilmiştir.

The digital archive unit which was introduced in the
previous years and transferred the entirety of company documents in the digital media added 7 million
documents produced in 2014 and were rendered digital
together with the equities of Kayserigaz. Rapid and
safe data flow were also ensured electronically which
prevented loss of documents.

Çözüm noktası birimi 2014 yılında 67.300 müşteriye
yardımcı olmuştur. Yıl içerisinde 13.948 müşteri ile yüz
yüze görüşerek 50.143 müşteri ile 444 5 429 nolu çağrı
merkezinden gelen çağrılara yanıt vermiştir. Ayrıca 2013
yılı içerisinde hizmet ağını genişleterek uygulamaya
aldığı canlı destek hattı ile 2014 yılında, 2.052 müşteriye
hizmet vermiştir. Yapılan bu faaliyetlerin ışığında; müşteri
memnuniyet oranı 2014 yılında %98 ‘i göstermektedir.

The solution center unit assisted a total of 67.300 customers in 2014. Personal negotiations were carried out
with 13.948 customers throughout the year and 50.143
customers were responded to during the calls received
at the call center on the number 444 5 429. Additionally, the department expanded its service network in
2013 and served 2052 customers in 2014 via live support
program.In light of these activities, we scored a 98%
customer satisfaction rate in 2014.
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Doküman Yönetim Sistemi ile
evraklar dijital olarak arşivlenmiş
ve sistem üzerinden ilgililere
ulaştırılması sağlanmıştır.

Engelleri Kaldırdık

We Removed Barriers!

Kayserigaz, 2014 yılında Türkiye’de ilk ve tek olan başarılı
bir uygulamaya imza atmıştır. Kayserigaz Çağrı Merkezini
arayan vatandaşlar artık hiçbir tuşlama ve yönlendirmeye maruz kalmadan direkt olarak müşteri temsilcisi ile
iletişime geçme şansını yakalamıştır.

In 2014, Kayserigaz introduced an implementation first of
its kind and the only one in Turkey. Persons who contact
Kayserigaz Call Center no longer need to press any keys
or need to be redirected. They are now in contact with
the customer representative directly.

Kayserigaz Çağrı Merkezi numarası olan 444 5 429 (444
K GAZ) arayan vatandaşlar, bilgisayarlı bir yönlendirmeyi
beklemeksizin, anında müşteri temsilcisine ulaşma imkânına kavuşmuşlardır.

Those who dial 444 5 429 (444 K GAZ), the Kayserigaz
Call Center now no longer wait for a digital redirection
and have the chance to speak to the customer representative immediately.

%98 Müşteri Memnuniyeti

%98 Customer Satisfaction

2014 yılı içerisinde bağımsız denetim firmaları tarafından
yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde,
Kayserigaz müşteri memnuniyeti odaklı servis anlayışı
çerçevesinde daha iyi hizmet için çalışmaya devam ettiğinin teyidi %98 müşteri memnuniyeti oranıyla bir kez daha
kanıtlanmıştır.

As a result of examinations and evaluations by independent audit firms in 2014, it has been confirmed yet another time that Kayserigaz continues to work for better
services with its customer-oriented approach attaining a
rate of 98% customer satisfaction.

Documents have been digitally
archived in the Document
Management System and were
delivered to related persons over the
system.
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Abone ve Gaz Kullanıcı Verileri (Aylık)ı / Data of Subscriber and Gas User (Monthly)

Dönem 2014
Period 2014

Ocak

January

Şubat

February

Mart

March

Nisan
April

Mayıs
May

Haziran
June

Temmuz
July

Ağustos
August

Eylül

September

Ekim

October

Kasım

November

Aralık

December

Toplam
Total

ABB

ABB KÜMÜLATİF

GAZ KUL.

GAZ K.KÜMÜLATİF

676

952

952

529

1.205

624

1.576

2.069

3.274

1.069

2.645

2.003

5.277

988

3.633

3.134

8.411

1.659

5.292

1.927

10.338

2.828

8.120

1.533

11.871

1.787

9.907

3.959

15.830

2.833

12.740

3.781

19.611

4.075

16.815

3.563

23.174

4.318

21.133

1.795

24.969

4.144

25.277

1.130

26.099

3.820

29.097

26.099

398.536

29.097

380.272

Sucbscriber
Connection Fee

Sucbscriber Connection
Fee Cumulative

676

Gas User

Gas User Cumulative

* Tablodaki veriler BBS değeri üzerinden belirtilmiştir.
* Data in the table are based on BBS values.
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Pazarlama Faaliyetleri

Marketing Activities

2014 yılı Pazarlama Değer Yargımız olarak belirlemiş olduğumuz” İşletme Zenginliğimiz Müşteri Derinliğimizdir”
yaklaşımı faaliyetlerimizi gerçekleştirmede ve gerçekleştirmiş olduğumuz pazarlama faaliyetlerinde etkin ölçme
ve değerlendirme kriterlerinin müşteri perspektifinden
bakarak belirlenmesini sağlamıştır.

The guiding principle for our Marketing activities in 2014
was the principle, “Customer Perspective is Our Business Asset”, which guided us to implement effective
measurement and evaluation criteria based on customer
perspective as we perform our operations and carry out
marketing activities.

2014 yılını bilgi çağının yenilikçi müşteri anlayışı üzerine
kuran Pazarlama Birimi CRM-SAP ve CBS yazılımlarında
müşteri odaklı yeniliklerle yeni yatırım planı kapsamında olan; Hisarcık Mahallesi, Kıranardı Mahallesi, Yeni
Sanayi, Yeni Hal, Reşadiye Mahallesi, Mobilyacılar Sitesi,
Erciyes Dağı Oteller Bölgesi, Dağınık Hat Talepleri.

Establishing its efforts in 2014 on the basis of the
innovative, customer oriented approach of the information age, and utilizing the innovative CRM-SAP and CBS
software, the Marketing Department notified the residents and headmen of Hisarcık, Kıranardı, Yeni Sanayi,
Yeni Hal, Reşadiye, Mobilyacılar Sitesi and Mt. Erciyes
Hotel Zone neighborhoods, which are included in the new
investment plans. Negotiations with business owners in
Yeni Sanayi, Yeni Hal, Mobilyacılar Sitesi and Mt. Erciyes
Hotel Zone has resulted in these facilities converting to
natural gas to benefit from clean, economic and comfortable energy as natural gas supply to these zones began
in earnest.

Bölgelerinde ikamet eden mahalle sakinlerine ve
muhtarlıklarına bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Yeni
Sanayi, Yeni Hal, Mobilyacılar Sitesi ve Erciyes Dağı
Oteller Bölgelerindeki işletmelerin temsilcileriyle yapılan
görüşmelerle tesislerin temiz, ekonomik ve konforlu
yakıt olan doğalgaza geçişleri ve bu bölgelerin doğalgaz
arzı sağlanmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde
Pazarlama Birimi 2014 yılı içerisinde
26.099 BBS yeni Abone Kaydı
ve 29.097 BBS gaz kullanıcısını
Kayserigaz Ailesinin Çevreye ve
Doğaya Duyarlı bir parçası yapmıştır.
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Faaliyet etkinliğinin artırılarak müşterilere en hızlı hizmetin sunulması amacı ile Pazarlama Personeli, Mal Hizmet
ve Üretim Amaçlı Müracaatlar, Isınma Amaçlı Müracaatlar ve Tespit Ölçüm İşlemleri olmak üzere üç ana grupta
müşteri talepleri değerlendirilerek Abone Kayıt İşlemlerin
yapılması sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde
Pazarlama Birimi 2014 yılı içerisinde 26.099 BBS yeni
Abone Kaydı ve 29.097 BBS gaz kullanıcısını Kayserigaz
Ailesinin Çevreye ve Doğaya Duyarlı bir parçası yapmıştır.
Müşterilerin Adres verilerinin ve bu adreslerdeki bina
bilgilerinin CRM-SAP ve CBS sistemine en doğru şekilde
tanımlanması için gerçekleştirilen Tespit ve Ölçüm saha
faaliyetlerinde 476 adet bina sistemimize tanımlanmıştır.

In order to increase operational efficiency and to ensure
that services are provided to customers in the fastest
way possible, Marketing Staff registered new customers after reviewing customer applications in three main
categories: Goods, Services and Production Related
Applications, Heating Related Applications and Assessment & Measurement. As a result of these efforts by the
Marketing Department, 26,099 BBS new Subscribers and
29,097 BBS gas consumers joined Kayserigaz’s environment and nature conscious family in 2014.
As part of the Assessment & Measurement field activities, carried out to ensure that Customer Address data
and information about the buildings located at those
addresses are identified accurately in CRM-SAP and CBS
systems, 467 buildings were registered in the system.

As a result of these efforts by the
Marketing Department, 26,099 BBS
new Subscribers and 29,097 BBS
gas consumers joined Kayserigaz’s
environment and nature conscious
family in 2014.
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Doğalgaz Eğitim Evi

Natural Gas Training House

2013 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz sektörde bir ilk olan
doğalgaz eğitim evi 2014 yılı içerisinde de müşterilerimize
ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve sivil toplum
kuruluşu temsilcilerine uygulamalı eğitimler verilerek,
doğalgaz kullanımında dikkat edilecek hususlar, tasarruflu
ve emniyetli doğalgaz tüketimi konularında bilinçlendirilmiştir.2014 yılı Enerji Tasarrufu Haftası’nda, Kayserigaz Pazarlama Birimi Kayserigaz Kampüs alanı içerisinde bulunan
Doğalgaz Eğitim Evi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na okulların
öğrencilerine enerji tasarrufunun önemini anlatmıştır.

A first in the sector realized by Kayserigaz in 2013,
the Natural Gas Training House continued to provide
practical training to customers, civil servants and NGO
representatives in order to raise awareness on important
aspects of natural gas usage as well as economical and
safe natural gas consumption.In the 2014 edition of the
Energy Saving Week, Kayserigaz Marketing Department
informed students about the importance of energy saving in an event held in the Natural Gas Training House
located within the Kayserigaz Facility premises.

Faturalandırma Süreci

Invoicing Process

Kayseri’de abonelere tedarik edilen gazın abonelere faturalandırılma süreci ayın ilk yarısında tamamlanmaktadır. 26
kişilik tahakkuk ekibi ile aylık ortalama 194 bin adet sayaç
okunmaktadır. Personel başına günde ortalama 746 adet
sayaç okuması gerçekleştirilerek, abonelere, faturaları hızlı
bir şekilde ulaştırılmaktadır.

The invoicing process for the gas supplied to subscribers
in the Kayseri province is completed in the first quarter
of each month. Our accruals team of 23 has read 194,000
meters on average per month, with a daily average of
746 meters per each employee, to ensure that invoices
are delivered swiftly to the subscribers.

Konut Tüketimleriı / Household Consumption

Ocak

53.207.573

January

Şubat

39.213.669

February

Mart

29.337.108

March

Nisan

23.712.133

April

Mayıs
May

Haziran
June

Temmuz
July

Ağustos
August

Eylül

September

Ekim

October

Kasım

November

Aralık

December

Aylar

Months
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8.708.795
6.803.331
2.098.376
2.331.975
11.785.358
6.653.245
19.765.514
32.361.984

Konut

Household

Sayaç Okuma Sayısı / Number of Meter Reading

2010

1.595.473

2010

1.912.471

2011

2.042.119

2012

2.318.343

2013

2.329.445

2014

Yıllar
Years

Yıllık Okuma Ortalama / Average Meter Reading by Year

Adet

Ocak

Mart

March

Nisan
April

Mayıs
May

Haziran
June

193.195

2013

194.120

2014

Years

Adet

Quantity

Serbest / Free

22.160.435

January

Şubat

170.177

2012

Taşıma / Shipping

18.804.739

February

159.373

2011

Yıllar

Quantity

132.956

13.640.376

Ocak

January

Şubat

February

5.549.500

Mart

5.843.740

March

Nisan

15.383.048

April

Mayıs

14.695.229

May

Haziran

13.273.459

6.318.061

June

5.141.136
5.020.474
4.832.366

Temmuz

18.094.713

Temmuz

4.590.428

Ağustos

19.490.006

Ağustos

4.710.258

July

August

Eylül

September

15.851.980

Ekim

15.862.706

October

Kasım

Aralık

Aylar

Months

Eylül
Ekim

October

24.460.212

December

Taşıma
Shipping

August

September

24.597.398

November

July

Kasım

November

4.889.999
5.367.122
6.275.310

Aralık

7.082.371

Aylar

Serbest

December

Months

Free
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Field Control, Gas Connection/Disconnection and
Unlawful Usage Processes
In 2014, Kayserigaz field control teams conducted gas
meter controls in 22,000 locations to prevent unauthorized and unapproved gas usage. In order to ensure high
quality service, online assistance has been initiated, and
all procedures have been carried out in compliance with
relevant regulations.
Calibration Process
As of 2014, 5,216 gas meters that completed their 10year life cycle in Kayseri were replaced for measurement,
calibration, maintenance and inspection in accordance
with Law No. 3516 on Metrology and Measurement
and the Ministry of Science, Industry and Technology
Regulation on Inspection of Measurement and Measuring
Instruments.

Saha Kontrol, Gaz Açma/Kapama, Usulsüz Kullanım
Süreçleri
2014 yılında, Kayserigaz saha kontrol ekipleri, onaysız
ve izinsiz doğalgaz kullanımlarını önlemek için, 22 bin
noktada sayaç kontrolleri gerçekleştirmiştir. Daha kaliteli
hizmet sunmak adına online destek faaliyete geçmiş,
mevzuata uygun tüm işlemler yerine getirilmiştir.

2014 Yılında Kalibre Edilen Sayaç Sayısı (Adet)ı
Number of Calibrated Meters in 2014 (by Number)

Sayaç Tipi

Fiili Adet

Meter Type

Actual Number

G4

4.732

G6

32

G10

24

G16

41

G25

85

G40

134

G65

129

G100

26

G160

8

G250

5

Kalibrasyon Süreci
Kayseri’de 2014 yılı itibariyle 10 yıllık kullanım süresini
tamamlamış 5.216 adet doğal gaz sayacı yeni sayaçlar
ile değiştirilerek, bu sayaçların ölçü ayar bakım ve muayeneleri yapılmıştır. (3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu;
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü Ve Ölçü Aletleri
Muayene Yönetmeliği)

Toplam
Total
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5.216

Bilginin teknoloji ile buluşması dünyanın
sahip olduğu en büyük mucizelerden
biri. Günümüzde, her türlü bilgiyi
oluşturmak ve bu bilgilere saniyeler
içinde ulaşmak, teknolojinin bize
sunmuş olduğu nimetlerden yalnızca
bir kaçı. Bilgi ve teknolojiyi kesintisiz bir
hizmetle Kayserigaz’ın kullanımına sunan
Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Birimi, son
teknoloji alt yapısı ile Kayserigaz’ın ihtiyaç
duyduğu bilgiyi her daim hızlı ve sorunsuz
muhafaza eder.

Information united with technology is one
of the most profound miracles of today.
The ease of composing and accessing
all forms of data within seconds is but a
few of the benefits offered by technology.
Providing Kayserigaz with seamless access
to information and technology where it is
needed, Kayserigaz Information Technologies
Department utilizes its technological
infrastructure to store data in a rapid and
effective manner.
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Doküman Erişim Sistemi Projesi

Document Retrieval System Project

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek
hizmet kalitesini üst seviyelere taşıyan Kayserigaz’da iş
süreçlerinde oluşan dokümanlar yapılan uygulama ile dijital ortama taşınmaktadır ve arşivlenmektedir. Doküman
Erişim Sistemi sayesinde, Kayserigaz Dijital Arşivinde yer
alan bu dokümanların Kayserigaz SAP Sistemine taşınması ve otomatik olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.

Using the latest developments in information technologies to provide top quality service, Kayserigaz digitizes
and archives all documents originating from business
processes. Thanks to the Document Retrieval System,
these documents, which comprise the Kayserigaz Digital
Archive, are transferred to the Kayserigaz SAP system
for automatic retrieval.

BT-Teknik Personel Değişimi Projesi

IT-Technical Exchange Project

EWE Grubu, Türkiye ve Almanya’daki şirketler arasında
Teknik Personel Değişimi (TEX-Technical Exchange)
Projesi kapsamında teknoloji ve bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir. Proje temelde, teknik süreçlerle ilgili
karşılıklı bilgi paylaşımı esasına dayalıdır. Bu kapsamda
öncelikle Yatırım ve İşletme Bakım birimlerinde başlayan
program 2014 yılı Mayıs ayında Teknik Personel Değişim
alt projesi olarak EWE Grubu Bilgi Teknolojileri birimleri bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Bilgi değişiminin ilk
konusu olarak Kayserigaz’ın tüm süreçlerinin üzerinde
koştuğu SAP Sistemlerinin daha verimli ve planlı olarak
geliştirilmesi yönünde olmasına karar verilmiştir.

EWE Group has implemented a technology and information transfer program between companies in Turkey and
Germany as part of the TEX (Technical Exchange) Project,
which is based on mutual sharing of knowledge on technical processes. Covering the Investment and Operations
& Maintenance Departments initially, the scope of the
program was expanded in May 2014 with the IT-TEX sub
project within the IT Department of EWE Group. Ensuring
that the SAP Systems, which form the backbone of all
Kayserigaz operations, are developed in a more efficient
and planned manner was selected as the first agenda
item of the knowledge transfer.
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Bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri yakından
takip ederek hizmet kalitesini üst seviyelere
taşıyan Kayserigaz’da iş süreçlerinde oluşan
dokümanlar yapılan uygulama ile dijital
ortama taşınmaktadır ve arşivlenmektedir.

Kayserigaz Kokpit Projesi

Kayserigaz Dashboard Project

2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen İş Zekası Projesi ile
Kayserigaz bünyesinde SAP iş zekası çözümleri kullanılarak son kullanıcıların sahip oldukları veriyi bilgiye
dönüştürmektedir. Üst düzey yöneticilerin kurumun gidişatını görsel ve interaktif bir kokpit ekranı – dashboardile takip etmesi sağlanmıştır. Yönetim adına kritik önem
taşıyan abonelik, tüketim, mali, yatırım ve acil müdahale
verileri dashboard üzerinden görüntülenmektedir. Projenin ilerleyen aşamalarında Forecast analizlerinin dashboard üzerinden yapılabilmesi sağlanacaktır. Proje bir ay
gibi kısa bir sürede hayata geçirilmiştir. Böylece ihtiyaç
duyulan verilere daha hızlı cevaplar alınabilmektedir.

Using Kayserigaz SAP business intelligence solutions,
the Business Intelligence Project realized in 2014 allows end users to convert on-hand data into information, while enabling senior executives to monitor the
course of the organization using a visual and interactive
dashboard. Data related to subscription, consumption,
financial, investment and emergency response, which
are of critical importance management-wise, are now
available through the dashboard. The dashboard is set to
provide forecast analyses in the following stages of the
project. Realized in the short period of just one month,
the project enables results to be achieved faster.

Using the latest developments in information
technologies to provide top quality service,
Kayserigaz digitizes and archives all documents
originating from business processes. Thanks to
the Document Retrieval System, these documents,
which comprise the Kayserigaz Digital Archive,
are transferred to the Kayserigaz SAP system for
automatic retrieval.
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Felaket Durumu Yedekleme Sistemi

Disaster Backup System

Kayserigaz, SAP sistemlerinin olası bir felaket anında
ve sistem odalarının tamamen kullanılmaz hale geldiği
durumlarda farklı bir lokasyondan hizmetlerin devamı
anlamına gelmektedir. Ancak, sistem bağımlılığının abone sayısı ile doğru orantılı olarak genişlemesi nedeniyle
Disaster Backup Sistemlerinin kapsamının genişletilmesi
şart olmuştur. Bu amaçla tüm EWE Grubu şirketleriyle
ortak bir proje geliştirilmiştir. Bu proje için, ayrıntılı ve
uzun fizibilite aşamasından sonra, iş süreçleri için kritik
olan sistemler belirlenerek, bu sistemlerin ihtiyaç duyduğu donanımlar tespit edilip kurulumları tamamlanmıştır.
Disaster sistemleri kurulurken, planlama aşamasında,
sanallaştırma teknolojisinden yararlanılmasına karar
verilmiş ve bu şekilde sistemin daha etkin kullanılması
amaçlanmıştır.

In the event of a disaster rendering systems operations
rooms completely unusable, Kayserigaz Disaster Backup
System ensures that the SAP systems remain functional through a separate location. However, the everincreasing number of subscribers has likewise increased
dependence on the system, which necessitated that
the Disaster Backup System be expanded as well. For
this purpose, a joint project was developed in association with EWE Group companies. The project involved a
comprehensive and lengthy feasibility study to determine
systems of critical importance for business processes
as well as to identify and install the hardware required
for these functions. At the planning phase, virtualization
technologies were incorporated into the disaster systems with the aim of increasing the overall effectiveness.

Kurulumun son aşamasında, ilgili sistemlerin tamamı
farklı bir lokasyonda kurularak felaket anında kullanılmak üzere hazır hale getirilmesi planlanmıştır. Felaket
anı olarak nitelendirilecek durumlarda sistemin yeniden
kurulması 1-2 hafta sürecek ve önemli seviyede bilgi
kaybı olacak iken, Disaster Backup Sistemi sayesinde bu
sistemlerin tekrar çalışır hale gelmesi telekomünikasyon
tedarikçilerinin de hizmete başlaması ile saatler içerisinde olacaktır.

In the final phase of the implementation, all relevant systems were installed in a separate location for immediate
use in the event of a disaster. Whereas in the aftermath
of an event that could be qualified as a disaster, it would
have taken 1 to 2 weeks to reinstall the system, leading
to a significant loss of data, with the Disaster Backup
System it would only take hours after the telecommunications providers resume service.
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Değişen dengeler karşısında dimdik
ayakta kalmak, planlı bütçelerle geleceği
tahmin etmek ve en küçük hatayı dahi
kabul etmeyen tüm rakamsal işlemleri
büyük bir titizlikle yönetmek.

To stand tall despite the changing
balances, to forecast the future with wellplanned budgets, and to manage each
financial transaction with a great attention
to detail...
The answer to all these is Kayserigaz
Financial Affairs...

Tüm bunlar için Kayserigaz Mali İşler. . .

Kayserigaz’ın mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran,
özetleyen ve raporlayan muhasebe birimi, e-fatura
sistemini 2013 yılsonu itibari ile kullanıma hazır hale
getirmiş ve 2014 yılında faturalar elektronik ortamda
oluşturulmaya başlanmıştır. Elektronik posta yolu ile faturalarını talep eden müşterilere elektronik posta olarak
fatura suretleri gönderimi imkânı sağlanmıştır. Muhasebe
olarak hızlı kapanış programı sayesinde mali kapanışlar
hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı raporlamaları için 5 iş günü içerisinde işlemler tamamlanarak
raporlama süreci ve yönetim raporlamalarına zaman
kazandırılmıştır. Ayrıca Kayserigaz mali verileri PricewaterhouseCoopers ve Ernst&Young uluslararası denetim
şirketleri tam tasdik denetimleri ve bağımsız denetimleri
aracılığı ile aylık, çeyrek, altı aylık ve yıllık periyodlar
düzenli olarak denetlenmektedir.

Recording, categorizing, summarizing and reporting the
financial transactions of Kayserigaz, the Accounting Department has implemented the e-invoice system by the
end of 2013, and as of 2014, has started issuing invoices
in the electronic media. Requests from customers to
receive their invoices via e-mail have been met by delivering a copy of their invoices via their preferred method.
Financial closing process has been accelerated through
the closing software used by the Accounting Department.
Domestic and overseas reports are delivered within five
day, saving time for management reporting as well as
the whole reporting process in general. All financial data
of Kayserigaz is audited on a monthly, quarterly, semiannual and annual basis by full certification audits and
independent audits by international auditors PricewaterhouseCoopers and Ernst&Young.

Kayserigaz’ın hazine yönetimini sağlayan Finans bölümümüz şirketimizin fonlama, plasman, mevduat ve
finansman ihtiyaçlarını yürütmektedir. Aynı zamanda
banka ve finansal kuruluşlar ile olan iletişim ve işbirliği
ağını organize etmektedir.

Kayserigaz’s funding, placement, deposit and financial
needs are handled by the Financial Department, which
manages the company treasury. The Financial Department also organizes the company’s network of communications and cooperation with banks and financial
institutions.
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2014 yılında hizmetini sağlanmış olan E-fatura yeni bir
belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere
sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen
E-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda
göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet
tasarrufu sağlayan aynı zamanda çevreci bir sistem
oluşturmaktır. 2014 yılı içerisinde 3705 adet e-fatura
gönderilmiş ve aylık ortalama 89 adet fatura olmak üzere
toplamda 1064 adet gelen e-fatura kaydedilmiştir.

Implemented in 2014, the e-invoice is not a separate
form of document, having the exact qualities of a
hardcopy invoice from a legal standpoint. The e-invoice
system, administrated by the Revenue Administration,
aims to develop a single format and standard for reliable,
time and cost effective and environmentally friendly
invoicing system. In 2014, a total of 3705 e-invoices were
delivered, and 1064 were received, with 89 e-invoices
received per month.

Kayserigaz olarak 2014 yılında hazırlıklarına başlanan
ve 2015 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan E-Defter,
şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlardan oluşmaktadır. E-Arşiv ise kâğıt ortamında
düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu
bulunan fatura ve belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan bir uygulamadır. Bu
uygulamalar sayesinde Kayserigaz, doğaya dost kalmaya
devam ederken; ekonomiye işgücü ve zaman tasarrufu
sağlayacak yetkili kurumlar daha şeffaf hale gelecektir.

Initiated in 2014 and set to enter into service in 2015, the
E-Ledger comprises electronic records of data, obligated
for organizations to retain in accordance with the Tax
Procedures Code and Turkish Commercial Code. Likewise,
invoices that are obliged to be created, retained and submitted in a paper-based environment can now be created
and retained electronically and submitted as a second
copy in an electronic environment via the E-Archive.
These practices will allow Kayserigaz to reduce its environmental effect, save on labor and time, and increase its
transparency in the eye of authorities.

Kayserigaz’ın ticari ve tüketim faturalandırma alacaklarını farklı kanallarla toplama ve tahsil etme görevini
üstlenen tahsilat birimi; doğalgaz fatura bedellerini,
abonelerimizin abone bağlantı ve güvence bedellerini,
sertifika sahibi firmalardan proje onay, kontrol vb. bedelleri tahsilat işlemlerini sağlamaktadır. 2014 yılında tahsilat birimi işlem süresi, işlem kalitesi ve personel hizmeti
ele alınarak yapılan anketlerde 2014 yılı %99 oranında
müşteri memnuniyeti sağlamıştır. Kayseri‘de 158 banka
şubesi, 48 PTT şubesi ve 13 Akıllı vezne ile toplam 219
noktada müşterilerine tahsilat kolaylığı sağlamıştır.
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Undertaking the responsibility of collecting receivables
arising from commercial and consumption invoices, Kayserigaz Collections Department manages the collection
process for natural gas invoices, gas connection fees and
security deposits of subscribers as well as project approval and control fees of certificated firms. In 2014, the
Collections Department has achieved 99% customer satisfaction in surveys of transaction time, transaction quality and staff service. Customers are provided easy access
to collection channels with a total of 219 collection
points throughout Kayseri, comprising 159 bank branch
offices, 47 PTT branch offices and 11 smart tellers.

2014 yılında tahsilat kanallarının yanı sıra Kayseri’de
hizmet vermekte olan 23 bankanın 158 şubesi ile de
tahsilat ağı ciddi oranda genişlemiştir. Özellikle bankalara verilen otomatik ödeme talimatları ile abonelerimize
büyük kolaylık sağlanmıştır. Bu hizmet ile 2014 yılı
içerisinde toplam abonelerin %41’i bu kanalları tercih
etmiştir. Aboneler, otomatik ödeme talimatları sayesinde
ödeme günlerini ve tutarlarını atlamadan ve zamanında
masrafsız olarak ödeyebilmektedirler. Müşteri memnuniyetini artırmak için 2010 yılında yapılan anlaşma ile
tüm Türkiye’deki PTT tahsilat noktaları Kayseri halkının
hizmetine sunulmaya başlanmıştır. 2014 yılı itibariyle
tüm aboneler Kayseri’de bulunan 48 adet PTT şubesinden ve tüm Türkiye’deki herhangi bir PTT şubesinden
faturalarını ücretsiz ödeyebilme imkanı sağlamıştır. Bu
hizmet sayesinde 2014 yılında toplam tahsilat içinde PTT
tahsilat oranı % 42’ye ulaşmıştır.

In 2014, the collection channels of Kayserigaz have been
extended considerably with 158 branch offices of 23
banks operating in Kayseri. Automatic payment orders
through banks provided the subscribers with a greatly
facilitated access to payment options, with 41% of total
subscribers preferring this method in 2013. Through
automatic payment orders, subscribers are able to make
their payments on time with no additional fees, avoiding
late or incomplete payments in the process. As part of
the agreement signed with PTT in 2010 with the aim of
increasing customer satisfaction, Kayseri residents are
now able to use PTT collection points around Turkey for
payments. As of 2014 enabling customers to use 48 PTT
collection points in Kayseri as well as those located in
other cities, free of charge. Thanks to this service, collections from PTT have reached 42% of total collections
made in 2014.

Akıllı Vezne sayesinde vatandaşlar, doğalgaz borçlarını
merkeze kadar gelmeden bulundukları bölgedeki en
yakın vezneden kolayca ödeyebilmektedirler. 2014 yılında
Kayseri’de 13 bölgede 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz
hizmet veren Akıllı Vezneler’in kullanımı gün geçtikçe
artmaktadır.

Thanks to the Smart Teller system, subscribers are able
to pay their natural gas bills using the nearest teller.
As of 2014, Smart Tellers operate 24/7 in 13 areas of
Kayseri, with usage rates growing each day.
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Mali İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Bütçe
ve Raporlama birimi, şirket bütçe ve raporlamalarının
hazırlanması, takibi ve sonuçların yayınlanması ile
beraber üçüncü taraflara ilgili ve gerekli raporlamaların
yapılmasını sağlamaktadır. Yurtdışı Raporlamaları, Yönetim Kurulu Raporlamaları, EPDK Raporlamaları, Maliye
Bakanlığı ve Gelir İdaresi Raporlamaları, Diğer Kurum
Raporlamaları bütçe raporlama birimin görevleri arasında
yer almaktadır.
Kayserigaz daha etkin bir bütçe yönetimi için 2014 yılında
SAP BPC Projesi başlatarak projenin kavramsal ve kurulum bölümlerini tamamlamıştır ve testlere başlamıştır.
Proje sayesinde bütçe ve fiili değerleri kullanılmakta
olan ERP sistemi (SAP) ile entegre hale gelmektedir. Veri
toplama, giriş işlemleri, bütçe ve fiili raporlama hazırlanışı, doğrudan sistem üzerinde yapılması ile hata riski
minimize edilmesi planlanmaktadır. Proje ile beraber VUK
ve IFRS mevzuatları dâhilinde bütçeleme ve fiili figürler
sistem üzerinden takip edilebilir hale gelecektir.
EWE AG’ye yapılan tüm raporlamalar UFRS’ye (Uluslar
arası Finansal Raporlama Standartları) uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Raporlamalar aylık, çeyrek ve yıllık
dönemler halinde yapılmakta olup fiili ve tahmin olmak
üzere iki ana grup olarak finansal raporlamalar yapılmaktadır. Yılda 4 defa fiili raporlama, yılda 4 defa yapılan
çeyrek bitimi öncesi tahmin (Forecast) raporlaması ve
her yıl 3 yıllık bütçeleme ve fiili bildirimler yapılmaktadır.
Ayrıca tahmin bildirimlerinde içinde bulunulan çeyreğin
nasıl biteceği ve yıl sonunun nasıl biteceğinin öngörüleri
hazırlanarak veriler Corep ve Consprep sistemleri ile
Almanya sistemine aktarılmaktadır.
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Operating under the Financial Affairs Department,
the Budget and Reporting Department is tasked with
preparing and monitoring company budget and reports,
publishing results and reporting to third parties. The
Department is responsible for International Reports,
Board Reports, EMRA Reports, Reports to the Ministry
of Finance and Revenue Administration and Reports to
Other Organizations.
In order to ensure a more efficient budget management,
Kayserigaz has implemented the SAP BPC project in
2014. Concept and implementation phases of the project
have already been completed, and testing has begun.
The project involves integrating budget and actual data
with the current ERP system (SAP), minimizing errors as
data collection, entry, budget and report creation actions
are conducted directly through the system. The project
will also enable monitoring of budgeting and actual
figures via the system in line with the VUK and IFRS
regulations.
All reports delivered to EWE AG are generated in compliance with the IFRS (International Financial Reporting
Standards). The reports are generated on a monthly,
quarterly and annual basis, with financial reporting
performed under the two main categories of actual and
forecasted. Four actual reports, four end of quarter forecasts, one three-year budgeting and actuals report are
delivered each year. Additionally, end of quarter and end
of year estimates are prepared as part of the forecast reports, and delivered to Germany via Corep and Consprep.

EWE AG, Çalık Holding ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi
temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu yılın her çeyreğinde toplanmaktadır. Yılda 4 kez gerçekleşen Yönetim
Kurulu için sunumlar hazırlanarak şirketin mali ve idari
konularıyla ilgili üst yönetime bilgiler verilmektedir.
Kayseri ilinin doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren Kayserigaz, EPDK’dan 2 Kasım 2003 tarihi itibariyle 30 yıllık süre
ile dağıtım lisansı almış, bu lisans kapsamında faaliyetlerini sürdüren Kayserigaz EPDK tarafından sürekli
izlenmekte olup denetimlere tabii tutulmaktadır. Bu
kapsamda haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık gibi
çeşitli periyodlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
ilgili raporlar gönderilmektedir.
Maliye bakanlığı ve Gelir İdaresi gibi resmi kurumlarımız
içinde aylık olarak abone ve tüketim bilgileri BTRANS sistemi üzerinden yüklenerek kurumlara bildirimleri düzenli
olarak yapılmaktadır.
Bu raporlamaların dışında şirket içi raporlamalar, Rekabet Kurumu, TUIK, TCMB, ETKB, Belediyeler gibi diğer
kurumlarımıza çeşitli formatlar da raporlar hazırlanmakta
olup, bu raporlarda ilgili kurumlara düzenli olarak temin
edilmektedir.

The Board Members, consisting of representatives from
EWE AG, Çalık Holding and Kayseri Metropolitan Municipality, meet on quarterly basis. Board Meetings are
held four times within a year, where senior management
is informed on financial and administrative affairs of the
company through presentations.
As the supplier of natural gas to Kayseri, Kayserigaz has
obtained a 30-year distribution license from EMRA effective from November 2, 2003. As it conducts its activities
within the scope of this license, Kayserigaz is monitored
and inspected continuously by EMRA. In this context,
Kayserigaz is expected to report its activities to Energy
Markets Regulatory Authority on a weekly, monthly,
quarterly, semi-annual and annual basis.
Subscriber and consumption information are provided
regularly to public authorities such as the Ministry of
Finance and Revenue Administration on monthly basis
via the BTRANS system.
In addition to the abovementioned reports, Kayserigaz
also provides regular reports to the Competition Authority of Turkey, Turkish Statistical Institute, Central Bank
of Turkey, Ministry of Energy and Natural Resources, and
municipalities.
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Başarılı bir mekanizmanın sorunsuz
çalışması için her bir dişlinin kusursuz
olması şarttır. Çalışma süreçlerinin
verimli şekilde optimizasyonunu yapmak,
birimsel risk analizleri çıkarmak ve kalite
standartlarını karşılamak çoğu şirket için
ulaşılması kolay görünen ama bir o kadar
zorlu hedeflerdir. Kayserigaz Yönetim
Sistemleri Birimi tüm bu aşamaları
etkili şekilde yöneterek, Kayserigaz’ın
sorunsuz mekanizmasına güç katar.

70

To make any mechanism work successfully,
every cogwheel must run faultlessly.
Optimizing business processes to ensure
effectiveness, carrying out risk analyses for
every department and meeting the highest
standards of quality are relatively simple
objectives for most companies but also some
of the most challenging. The Kayserigaz
Management Systems Department efficiently
manages all of these stages of the business,
adding even more strength to the faultless
mechanisms of Kayserigaz.

Değişimin Sürekliliğine
Emin Adımlarla

Taking Confident Steps
toward Continuous Change

2014 yılı Yönetim Sistemleri Birimi’nin proje yöneticiliğini
üstlendiği çok kapsamlı bir proje olan Pir-i Reis Projesi ile
değişimin sürekliliğinin garanti altına alınmasının sağlandığı bir yıl olmuştur.

The year 2014 was a time when continuous change
became a guaranteed reality with the realization of the
Pir-i Reis Project, a comprehensive project management
undertaking of the Management Systems Department.

Yönetim Sistemleri Birimi, Kayserigaz’ın ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak
geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir sistemler bütünüdür.
Kayserigaz’ın faaliyetlerini tek bir çerçevede birleştiren,
işlem optimizasyonu, yönetim odağı ve disiplinli yönetimsel düşünce gibi çeşitli stratejilerle şirketin hedeflerini
gerçekleştirmesine Entegre Yönetim Sistemleri bakış
açısıyla yardımcı olmaktadır.

The Management Systems Department signifies a proven
integrated effort to ensure the efficient management of
the principles, procedures and activities of Kayserigaz
with a focus on continuous improvement. The Integrated
Management Systems perspective ensures the realization of the company’s goals through the implementation
of various strategies that unite Kayserigaz operations
within the same framework, achieving optimization,
focusing on management and adopting a well-disciplined
understanding of corporate governance.
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Entegre Yönetim Sistemleri

Integrated Management Systems

Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birimi Entegre Yönetim
Sistemleri kapsamında; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS
18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO
10002:2004 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Ele Alınması Yönetim Sistemleri sertifikalarının tüm
faaliyetlerini ve sistem işleyişlerini yürütmektedir.

Within the scope of the Integrated Management Systems
overseen by the Kayserigaz Management Systems Department, all activities and system processes are conducted
under the following certifications: ISO 9001:2008 Quality
Management Systems, ISO 14001:2004 Environment Management Systems, OHSAS 18001:2008 Occupational Health
and Safety Advisory Services Systems, ISO 27001:2005 Data
Security Management Systems, ISO 10002:2004 Customer Satisfaction and Complaints Handling Management
Systems.

Kayserigaz’ın hâlihazırda yürütmüş olduğu Kurumsal
Risk Yönetimi Projesi’nin 2015 yılı Ocak ayı itibariyle tamamlanmasıyla ISO 31000:2009 Risk Yönetimi sertifikasının da alınması hedeflenmektedir.

The ongoing Corporate Risk Management Project conducted
by Kayserigaz is targeted to receive ISO 31000:2009 Risk
Management certification following the completion of the
necessary processes as of January 2015.
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Management Systems Department Activities

Kayserigaz gerçekleştirdiği vizyoner yaklaşımların
sonucu olarak “Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak”
vizyonunu tüm paydaşların teyidiyle tamamlayarak 2014
yılında gerçekleştirdiği strateji çalıştayı ile yeni vizyonunu belirlemiştir.

With a foresighted approach and the endorsement of all
of its stakeholders, Kayserigaz had formulated its vision
for the future as “Being a Model Company in the Energy
Sector,” and this vision was renewed at the strategy
workshop conducted in 2014.

Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen Kayserigaz
çalıştayda yaptığı çalışmada SWOT analizi tekniğini
kullanmıştır. Kayserigaz’ın dış ve iç çevresini değerlendirip, kendi iç yapısındaki güçlü ve zayıf yönleri de analiz
edilmiştir. Böylece efektif bir strateji planı belirlenerek,
hem yönetici kadroya ilham ve bilgi sağlanmış hem de
çalışanların sonuç odaklı harekete geçmeleri mümkün
kılınmıştır.

Adopting a perspective of Strategic Management, the
Kayserigaz workshop made use of SWOT Analysis. The
internal and external environment at Kayserigaz was
evaluated and an analysis was made of the company’s
strengths and weaknesses. An effective strategy plan
was thus determined, which provided inspiration and
knowledge to management staff and made it possible to
achieve the result-focused performance of employees.

Günümüzde sistematik bir şekilde iş modeli üzerinde
çalışarak rekabetçi üstünlüğü korumak gerekmektedir.
Yapılan işi tekrar anlamak, değişenleri fark etmek, sahip
olunan vizyonu yeniden şekillendirmek ve yeni bir iş
modeli ile kurumsallaşarak rakipsizliği sürdürmek önem
arz etmektedir. Vizyonun, kuruluşun geleceğini sembolize
ettiğinin bilinciyle hareket eden Kayserigaz değişimin
kritik faktörü ve şirketin birleştirici bir unsuru olan vizyonunu 2014 yılında yaptığı köklü değişimlerin de ilk adımı
olarak görüp Vizyon ve Misyon değişikliği ile 10 yılını
tamamlamıştır. Kayserigaz’ın bu çalıştaylar sonucunda
belirlediği Misyon ve Vizyonunun atacağı adımlara ışık
tutacağı muhakkaktır.

Today, competitive advantages must be maintained by
systematically working on a business model. Understanding the work that has been done, noticing the differences, reshaping the company’s vision and institutionalizing a new business model are all greatly important
in sustaining a competitive edge. Kayserigaz works in
the awareness that the company’s vision symbolizes
its future and that this vision is the critical factor that
determines change and the uniting element that holds
the company together. Accepting this as the first step
in the radical changes that were carried out in 2014, the
Vision and Mission statements were renewed after 10
years. The new Mission and Vision statements that were
formulated at the Kayserigaz workshops are certain to
shed light on the next steps that the company will take.
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Pir-i Reis Projesi ve Kapsamındaki Diğer Projeler
Kayserigaz’ın projeden temel beklentisi; kayıp ve
maliyetlerin düşürülmesidir. Ayrıca süreçlerin, risklerin
ve insan kaynaklarını geliştirme noktasında yeniliklerle
sektördeki diğer firmalara ilham kaynağı olmak projenin
amaçları arasında yer almaktadır. Projeyi, kural koyucular ve yönetimler için de mihenk taşı niteliği taşıyan
bir çalışma konumuna getirmek ve sektöre katma değer
sağlamak hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Pir-i Reis
Kapsamında;
Balanced Score Card Yönetimi
Kurumsal Karne(BSC) şirketin performansını, şirketin vizyonu ve stratejileri ile ölçmeyi öneren bir konsepttir. BSC,
organizasyonları; finansal perspektif, müşteri perspektifi,
iç süreçler perspektifi ve çalışanlar perspektifi olarak
değerlendirmektedir. Kayserigaz bu dört perspektif ile;
stratejilerin şirket geneline yayılmasını, iş birimlerinin
başarma yüzdelerinin iyileştirilmesini, şirket genelinde
kurumsal performansın başarı düzeyi ile ilgili farkındalık
yaratılmasını ve kurumsal performansın bireysel performans ile ilişkilendirilmesini amaçlamaktadır.
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin
kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek
ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul
bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş
çalışmalardır.
Kayserigaz’da da bu kapsamda risk analizleri ile şirketin
riskleri SAP GRC’de tanımlanıp, hedefler temelinde riskler
sisteme aktarılmaktadır. Risklerin önceliklendirilmesi ile
Kayserigaz’ın risk modelinin kurularak sosyal, çevresel
ve finansal risklerin yönetilmesi amaçlanmaktadır.

The Pir-i Reis Project and other Projects in the same
context
The fundamental expectation of Kayserigaz from the
project is to reduce losses and costs. In addition, in
terms of risks and developing human resources, the
company wishes to be a source of inspiration for other
companies in the sector and considers this as one of the
project’s goals. Our goals also include making the project
a benchmark endeavor for regulatory authorities and
administrations and adding value to the sector. Within
the scope of the Pir-i Reis Project:
Balanced Score Card Management
The Balanced Score Card (BSC) is a concept designed to
measure a company’s performance, vision and strategies.
The BSC evaluates organizations from a financial perspective, a customer perspective, an internal processes
perspective and an employee perspective. Looking at the
business from the vantage point of these four perspectives, Kayserigaz seeks to achieve the adoption of corporate strategies throughout the company, to improve the
achievement rates of business units, to create awareness of achievement levels in terms of integrated corporate performance, and to form an association between
corporate performance and individual performance.
Corporate Risk Management
Work on Corporate Risk Management encompasses
identifying potential trouble spots that can affect the
company, managing risks in line with the company’s
corporate risk-taking profile and establishing a reasonable degree of security to ensure the realization of the
company’s goals.
In this context, risk analyses and company risks are defined in the SAP GRC program and goal-related risks are
entered into the system. Risk models at Kayserigaz are
created through risk prioritization with an eye to managing social, environmental and financial risks.
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Süreç Yönetimi

Processes Management

Kayserigaz, süreç yönetimi projesi ile ülkemizdeki doğalgaz ve elektrik dağıtım sistemi faaliyetlerinin uluslararası kalite düzeyine ulaştırılması için faydalı bir model
oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylelikle yeni oluşturulan
süreçler ile verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması
sağlanmaktadır.

With its processes management project, Kayserigaz
seeks to bring all of its natural gas and electricity distribution system activities in Turkey up to international
quality standards, thereby producing a beneficial model
for the sector. New processes are created to achieve
improvements in efficiency and service quality.

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları

Annual Review Meetings

2013 yılı değerlendirmeleri ve 2014 yılı hedeflerinin
belirlendiği yönetimin gözden geçirme toplantıları EWE
Türkiye Holding’in tüm şirketlerinin katıldığı Zirve ismiyle
düzenlenen 4 günlük kampta gerçekleştirilmiştir.

Evaluations were made of 2013 and 2014 goals were
determined at the review meetings, which were held at
a 4-day Summit attended by all the companies in EWE
Türkiye Holding.

Toplantıda birimlerin faaliyet sunumlarının yanı sıra
Balanced Score Card karne hedefleri ve Kurumsal Risk
Yönetimi çerçevesinde risk değerlendirme çalışmalarının
yapıldığı çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Besides the departments’ presentations on their activities at the meeting, workshops were held to discuss Balanced Score Card targets and carry out risk assessment
within the scope of Corporate Risk Management.

Yönetim Sistemleri Birimi sürdürdüğü projelerin yanı sıra
2014 yılında da Yıllık Gözden Geçirme(YGG) Toplantısını
organize etmiştir. Toplantıda Kayserigaz’ın yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirilmiş
olup başarılı çalışmaların gururu hep birlikte yaşanırken
iyileştirmeye açık yönler de belirlenmiştir.

In addition to the projects conducted by the Management
Systems Department, an Annual Review Meeting (ARM)
was organized in 2014. The meeting entailed a detailed
evaluation of Kayserigaz activities over the year in an
atmosphere where achievements were shared with pride
and areas for improvement were determined together.

Herkesin Fikri Değerlidir Uygulaması

The “Everybody’s Idea Counts” Application

Yönetim Sistemleri Birimi’nin takibinde olan Herkesin
Fikri Değerlidir platformuyla süreçlerin çalışanlarının
fikirleriyle iyileştirilmesinin organizasyona daha anlamlı
katkılarının olacağına inanan Kayserigaz, üst yönetimle
birlikte 3 ayda bir yapılan değerlendirmeler neticesinde
dereceye giren fikirleri bu yıl da ödüllendirmiştir.

Kayserigaz is convinced that the platform led by the
Management Systems Department under the title of
“Everybody’s Idea Counts,” where employees share their
opinions about processes, will make significant contributions to the organization. The evaluations made together
with senior management at 3-month intervals resulted
this year as well in the acknowledgment of the best
ideas submitted.
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Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)

Remedial and Preventive Interventions (RPA)

Kayserigaz’da mevcut ve olası uygunsuzlukların tekrarını
veya ortaya çıkmasını önlemek için planlı düzenleyici
faaliyetler tanımlanmaktadır. Yönetim Sistemleri Birimi
DÖF’ ler ile etkin bir öneri sistemi kurarak Kayserigaz’da
sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde DÖF’ler hazırlanıp
potansiyel uygunsuzlukların nedenleri tespit edilmiş ve
iyileştirme önerileri şirket gündemine alınmıştır.

Kayserigaz conducts planned remedial and preventive
interventions to prevent or avert the repetition of current
or potential irregularities. The Management Systems Department aims to establish an effective alert system in
the context of RPAs to achieve continuous improvement
at Kayserigaz. In this context, RPAs were organized in
2014 and the reasons behind potential irregularities were
explored, making recommendations for improvement a
priority for the company.

Dış Denetimler
Kayserigaz 2014 yılı itibariyle CICERT belgelendirme
şirketi ile çalışmaya başlamıştır. CICERT tarafından 2014
yılında belge yenilenme amaçlı yapılan dış denetimden
başarı ile geçen Kayserigaz, Entegre Yönetim Sistemleri
Belgeleri’nin yenilenmesinin haklı gururunu bir kez daha
yaşamıştır.

External Auditing
As of 2014, Kayserigaz began to work with the certification company CICERT. Successfully passing CICERT’s
external audits for a renewal of certifications in 2014,
Kayserigaz was proud once again to have its Integrated
Management Systems Certifications renewed.

İç Tetkikler

Internal Inspections

Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birimi planlanan düzenlemelerin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini tarafsız
bir gözle incelemektedir. Tespit edilen uygunsuzluklar ve
bunlara ilişkin düzeltici-önleyici faaliyetler ile de alınan
önlemlerin etkinliğinin takibi yapılmaktadır. 2014 yılında
da iç tetkik planı takip edilerek sonuçları üst yönetime
raporlanmıştır.

These inspections allow the Kayserigaz Management
Systems Department to review compliance with planned
regulations and assess their adequacy and effectiveness with an impartial eye. Any irregularities noted are
subjected to remedial and preventive interventions and
the effectiveness of these interventions is monitored. In
2014 as well, internal inspections were performed and
the results were reported to senior management.
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Atık Yönetimi Çalışmaları

Waste Management Efforts

Kayserigaz’da Yönetim Sistemleri Birimi faaliyet alanlarında meydana gelen tüm katı, sıvı ve gaz atıkların
oluşmasından bertarafına kadar olan tüm süreci büyük
bir titizlikle ve çevre yasalarına uygun olarak yürütmektedir. İnsan sağlığına ve etki alanı içerisindeki çevreye
zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı
ortama verilmesinin önlenmesini, üretilen atığın sınıflandırılmasını, kaynağında en aza indirilmesini ve kanuni
yükümlülüklere uygun olacak şekilde imha edilmesini
sağlamaktadır. Sınıflandırılmış atıklar belediye ile yapılan
plana uygun ve düzenli aralıklarla bertaraf için atık sahalarına gönderilmektedir.

The work of the Management Systems Department at
Kayserigaz in this context involves the supervision of
the entire waste management process, from prevention
to disposal of all solid, liquid and gas wastes stemming
from areas of operation, which the Department implements with meticulous care and in compliance with environmental regulations. Also a part of this process are
preventing the direct or indirect emission of environmentally hazardous products that are detrimental to human
health, classifying wastes produced, reducing wastes
to a minimum at their source and carrying out disposal
operations in accordance with legal requirements. Classified wastes are sent to Municipality-designated landfill
sites at regular intervals for disposal.

İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Kapsamındaki Çalışmalar

Occupational Health and Safety (OHS) Work

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna büyük önem veren
Kayserigaz tüm yasal sorumluluklarını İSG danışmanı
eşliğinde yerine getirmektedir. Bu bağlamda aylık düzenli
olarak Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında yapılan İSG
kurulları ile eksikler gündeme getirilmekte ve çözüm yolları netleştirilmektedir. Yıl içerisinde yangın tatbikatları,
İSG eğitimleri ve sağlık taramalarıyla çalışanlar bilinçlendirilerek hata kaynaklı kaza oranlarını sıfıra düşürmek
amaçlanmaktadır.

Kayserigaz places great importance on the matter of Occupational Health and Safety and carries out all its legal
responsibilities in this area under the guidance of an OHS
Consultant. In this context, our monthly OHS council
meetings headed by our Assistant General Manager
convene to discuss shortcomings and possible solutions.
Fire drills, OHS training sessions and health screenings take place throughout the year to raise awareness
among our employees and bring down error-related
accident rates to the zero point.
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Müşteri Memnuniyeti Anketi Analizleri

Customer Satisfaction Survey Analysis

Kayserigaz, çeşitli birimlerinden hizmet almış olan müşterilerini aldıkları hizmetin ardından günlük olarak arayıp
hizmetin kalitesini ölçmektedir. Ayrıca Yönetim Sistemleri
Birimi her sene bağımsız anket şirketleri ile yapmış olduğu müşteri anketleriyle Kayseri’deki doğalgaz kullanıcılarının memnuniyetlerini ölçmekte ve sürekli gelişim
bakış açısıyla iyileştirilmesi gereken noktaları gözden
geçirmektedir. Ayrıca, Kayseri’de doğalgaza geçişi hızlandırmanın ipuçlarını bulmak için potansiyel kullanıcıların
ve Kayserigaz ile işbirliği yapan iç tesisat firmalarının
memnuniyet ve beklentilerinin takibi de yapılmaktadır.

Kayserigaz makes regular queries on a daily basis into
the satisfaction level of customers that have made use
of the company’s different services. In addition, the Management Systems Department works with independent
polling companies every year to measure the satisfaction of natural gas users in Kayseri, reviewing areas for
improvement with a critical eye for continuous development. Aiming to accelerate the transition to natural gas
in Kayseri, Kayserigaz makes contacts with potential
users and also cooperates with domestic installation
companies to follow up on customer satisfaction and
expectations.

Yapılan bu araştırmalara göre 2014 yılında Kayserigaz’ın
müşteri memnuniyeti %99 oranında çıkmıştır.

According to the surveys taken, customer satisfaction
with Kayserigaz in 2014 was up to the 99% mark.

1
5

Ne memnunum ne memnun değilim / Neither satisfied or dissatisfied
Memnunum / Satisfied

94

Son derece memnunum / Completely satisfied
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Öncü bir şirket için başarılı yöneticiler
kadar başarılı çalışanlara da ihtiyaç
vardır. Çalışanlar arasındaki etkileşimi
artırmak ve motivasyonu sağlamak,
doğru pozisyona doğru kişiler tercih
etmek ve her zaman mutlu çalışan
profili oluşturmak. . . Kayserigaz İnsan
Kaynakları Birimi, çalışanlar ile ilgili tüm
süreçleri en başından sonuna kadar
başarılı bir şekilde yürütür ve şirket için
yaptığı paylaşımlarla Kayserigaz Aile
kavramının güçlenmesine katkı sağlar.

A pioneering company not only needs good
leaders but also successful employees.
Increasing interaction between employees
and boosting motivation is about finding
the right people for the right job and to
always work with satisfied employees...
The Kayserigaz Human Resources
Department competently conducts
all processes related to employees,
contributing with its interaction on behalf
of the company to strengthening the
corporate culture of the Kayserigaz Family
concept.

Farklılaşan İnsan Kaynakları Differentiated Human
Kayserigaz 2014 yılı içerisin de “Piri Reis Projesi” adımResources
larından biri olan Farklılaşan İnsan Kaynakları projesini
başlatmış ve uygulamaya koymuştur. Bu projenin amacı
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinin yeniden tasarımı,
uyarlanması ve desteklenerek uygulamaya alınması ve
İnsan Kaynakları çalışanlarının, Kayserigaz Yöneticilerinin
bu projede rol almaları gerektiren konularda yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
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As part of its “Pir-i Reis Project” in 2014, Kayserigaz
launched and began to implement its Differentiated
Human Resources project. The purpose of this project
is to redesign Human Resources Management Systems,
adopting, supporting and implementing these with the
objective of increasing the competencies of corporate
Human Resources and Kayserigaz Managers to facilitate
the roles they will be playing in the different aspects of
the project.
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“Bir Olmak, Ortak Hedeflere, Ortak Akılla Yürümektir.”

“Standing United Means Walking Together Toward
Common Goals With Shared Wisdom.”

İnsan kaynakları, gerekli personelin seçilerek işe yerleştirilmesini içerirken, diğer taraftan da personelin eğitimi,
geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve haklarının verilmesi
gibi faaliyetleri de yürütmektedir.

While Human Resources concerns finding the personnel
needed for the job, it is also about training, developing,
evaluating employees and providing them with their
rights.

Farklılaşan İnsan Kaynakları projesi ile aşağıdaki faydalar
sağlanmış ve öncesinde uygulanan birçok uygulama daha
profesyonel hale getirilmiştir.

The Differentiated Human Resources project has made
the following aspects of the business possible and
many practices piloted before its launching has brought
the project up to a professional level.

İnsan Kaynakları Planlaması; “Doğru zaman da, doğru
kişi” lerin istihdam edilebilmesi için; mevcut durumun
analizi yapılmıştır. İnsan Kaynakları Planlama sistemi
gözden geçirilerek yenilenmiştir.

Human Resources Planning: Current status analysis
has been conducted in order to be able to “Find the
right person at the right time.” The Human Resources
Planning system was reviewed and renewed.

Yetkinliklerle Yönetim; Kayserigaz içerisinde ki bütün
pozisyonlar için Yetkinlik El Kitabı hazırlanmış ve her
pozisyon için beklenen davranışlar belirlenmiştir. Belirlenen yetkinlikler Kayserigaz hedefleri ile uyumlu, kişisel
ve kurumsal performansı öne çıkaran davranışlardan
derlenmiştir. Belirlenen yetkinlikler Kayserigaz hedefleri
ile uyumlu, kişisel ve kurumsal performansı öne çıkaran
davranışlardan derlenmiştir.

Management with Competence: A Competency Manual has been drawn up for all positions at Kayserigaz;
this guidebook defines the behavior expected personnel
at each position. The competencies have been defined
to be in line with Kayserigaz goals to enhance personal
and corporate performance.

Yetkinlik Dağılım Grafiğiı / Competence Distribution Graphic

Analiz ve Muhakemeı
Analiyse and Reasoning
Çalışan Gelişimi ve Koçlukı
Employee Developing and Coaching

Hedef ve Kaynak Yönetimi
Aim and Resource Management
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Stratejik Düşünme ve Vizyonerlik
Strategic Thinking and Visionality

Müşteri Odaklılıkı
Customer Orientation

İlişki Kurma ve Geliştirme
Making Relationship and Developing

İş İlişkisi Ağı Geliştirme
Developing Business Network
İnisiyatif Alma ve Karar Verme
Taking Initiative and Deciding

Diğer
Other
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Kendisi
Herself - Himself

Üst Amiri
Manager

Performans Sistemi: Halen uygulanmakta olan Performans Geliştirme Sisteminde yenileme yapılmıştır. 2014
yılında uygulanmaya başlayan Balans Skor Kart hedefleri
ile Yetkinlik hedefleri üzerine bir performans sistemi
kurulmuştur. Kurulan bu sistem, işe başlama ile başlar ve
belirlenen performans kriterlerine göre çalışanın periyodik olarak izlenmesi / değerlendirilmesini kapsamaktadır.
İşe alım süreçleri yeniden gözden geçirilmiş ve iş müracaatlarının takibinin daha profesyonel yapılabilmesi için
süreç yenilenerek www.kariyer.kayserigaz.com.tr devreye
alınmıştır.
Bütün pozisyonların değerlendirilmesi yapılmış ve
Kayserigaz iş aileleri belirlenmiştir. Öncelikli olarak bütün
görev tanımları yeniden gözden geçirilerek eksik olanlar
güncellenmiş, yeni açılan pozisyonlar için de yeni görev
tanımları yazılmıştır. 8 ana kritere göre bütün pozisyonlar
için ilgili yöneticiler ile değerlendirme yapılmış ve kıyaslanabilir bir puanlama elde edilmiştir.
Yapılan pozisyon değerlendirme neticesinde yeni ücret
sistemi uygulaması devreye alınmıştır. Pozisyon derecelerinde çıkan değerlere göre ücret bantları oluşturulmuştur.

Performance System: The currently implemented
Performance Development System was renewed. The
performance system is based on the goals of the Balance Score Card application that started to be implemented in 2014 as well as on Competency targets. This
system starts at the moment of hiring and encompasses
periodic follow-ups and evaluations according to defined
performance criteria.
Hiring processes have been reviewed and revamped and
the website www.kariyer.kayserigaz.com.trwas launched
to ensure a more professional follow-up of job applications.
All positions have been evaluated and the Kayserigaz
Business Families have been defined. Firstly, all job
descriptions were reviewed once again and updated;
new job descriptions were written out for newly defined
positions. Assessments were made with the managers
concerned about all the positions according to 8 main
criteria to obtain a basis for comparable scoring.
The position assessment resulted in the adoption of a
new system of remuneration. Salary bands were created
on the basis of position rating scores.
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Kritik pozisyonların yedekleme çalışmaları yapılmış ve bu
kapsamda Kariyer Planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Critical positions were assigned back-ups and Career
Planning work began in this context.

Şirket içi “iç iletişim” politikasının esasları belirlenmiş ve
işletilmeye başlanmıştır. İç iletişim kurumsal bütünleşme
ve başarının çok önemli bir belirleyicisi olmuştur.

The principles of the company’s “internal communications” were determined and put into practice. Internal
communications have become a vital part and determinant of corporate integration.

Tüm çalışanlarımızı dinliyoruz: Genel müdür ve çalışanların buluştuğu açık kapı uygulaması ile çay sohbetleri,
kahvaltı ve piknik organizasyonları, şirket içerisindeki
kulüp faaliyetleri çalışan motivasyonu adına yapılan
çalışmalarda önemli bir yere sahiptir. Şirket bünyesinde
gerçekleşen ve şirketin finansal destek sağladığı sportif
faaliyetler, kulüp faaliyetleri, İngilizce kursları çalışanlara
sunulmaktadır.
Çalışanların gerek mesleki, gerekse kişisel gelişimlerine
yönelik eğitimler her zaman desteklenmektedir. Çalışanlar arasında iş hedefleri ve kendi kişisel gelişimlerine
uyum gösterecek her türlü eğitim talebi mümkün olduğunca kabul edilmektedir.
2013 yılı içerisinde deneme çalışmaları yapılan ve iş
başvurularını daha profesyonel yönetebilmek için 2014
yılında tam olarak devreye alınan http://kariyer.kayserigaz.com.tr web adresine çok yoğun sayıda iş başvurusu
yapılmıştır. Kâğıt israfı olmaması adına 2014 yılı itibari
bütün iş başvuruları elektronik ortamdan alınmıştır. Bu
uygulama ile geriye dönük iş başvuru bilgilerine daha
kolay ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır.
2014 yılı Ağustos Ayı sonunda Bursa’da gerçekleştirilen
ve bütün EWE grubu çalışanlarının katıldığı etkinlikte,
10 yılını dolduran bütün çalışanlar ödül ve plaketlerle
onurlandırılmıştır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı coğrafi bilgi sistemleri
seviye 5 ve topoğraf seviye 4 eğitimleri alınmış ve sınav
sonucunda sertifikaları alınmıştır.
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We listen to all our employees: The open-door policy
practiced by the General Manager for all employees,
tea chats, breakfast meetings and picnics as well as
intra-company club activities are important endeavors
designed to boost motivation. Other activities include
sports events, English classes, and other similarly
scheduled activities that take place within the organization and are supported financially by the company.
The professional and personal development of employees is always supported with training programs. Every
kind of request for training that is appropriate to business goals and the personal development of employees
receives a positive response.
There has been intensive interest in the website http://
kariyer.kayserigaz.com.tr, which was launched in 2013 in
an effort to offer a more professional approach to following up on job applications and in 2014, the site was made
fully accessible. To contribute to the squandering of
paper resources, as of 2014, all job applications started
to be received over the electronic medium. This method
also provides an easily and rapid source of reference for
job application data.
At the end of August 2014, an event was organized in
Bursa that was attended by all EWE Group employees,
where employees completing 10 years of service were
awarded with prizes and plaques.
Level 5 geographical information systems and level
4 topography trainings approved by the Professional
Competency Board were received and certificates were
obtained following an examination.

İşe Alım Ve Oryantasyon

Hiring and Orientation

Tüm pozisyonların yetkinlik çalışmaları yapılmıştır. İşe
alımlarda kişilik analizi, baskı altında davranış analizi gibi
farklı testler uygulanmakta ve bu test sonuçlarına göre,
kurum kimliğine ve ilkelerine uygun olmayan adaylar elenerek, kalan adaylar arasından ihtiyaç duyulan pozisyona
uygun niteliklere sahip adaylarla İK ve bölüm mülakatı
yapılarak, işe alım gerçekleştirilmektedir.

Competency studies were conducted for all positions.
The hiring process involves personality analysis, behavior
under stress and other diagnostic tests, the results of
which lead to a selection of candidates that best fit the
corporate identity. Other applicants are eliminated and
among those selected, candidates with the qualifications
that match the requirements for a needed position are
interviewed at HR and the department concerned, after
which an appointment is made.

Kurumsal öğrenme, işe yeni başlayan çalışana verilen oryantasyon eğitimi ile başlamakta, sonrasında ise Çalışan
Paylaşım Toplantıları ile sürekli güncellenmektedir. Kayserigaz’ın öncelikli hedefi, çalışanlarına verdiği oryantasyon eğitimleri ve çalışan paylaşım toplantıları ile bütün
bölümlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak,
kurumsal öğrenme süreçlerini geliştirmek, verimlilik ve
etkinliğini artırmaktır.

Corporate learning starts with the orientation process
that every newly hired employee goes through and then
continues and is updated at each Employee Experience
Sharing Meeting. The priority goal of Kayserigaz is to
make sure that employees participate in orientation and
in the employee experience sharing meetings so that all
departments are able to reach their strategic goals and
corporate learning processes are improved and made
more effective and productive.
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Tüm çalışanlarımızı dinliyoruz: Genel müdür ile
çalışanların buluştuğu açık kapı uygulaması ve çay
sohbetleri, kahvaltı ve piknik organizasyonları ve ilave
olarak şirket içerisindeki kulüp faaliyetleri çalışan
motivasyonu adına yapılan çalışmalarda önemli bir yere
sahiptir.

Çalışan Yetkinliği ve Eğitim

Employee Competence and Training

Çalışanların niteliklerini ve iş süreçlerindeki verimliliklerini artırmak ve daha kaliteli ürün/hizmet sunmak için,
Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimler ihtiyaç doğrultusunda
yıllık olarak planlanmaktadır.

To increase the qualifications and productivity of employees in their business processes in order to enable
them to offer a higher quality of product and service,
Personal Development and Technical Training Programs
are scheduled every year.

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

Employee Satisfaction and Corporate Analysis Surveys
Kayserigaz implements an employee satisfaction survey
once a year to understand the degree of job satisfaction,
the degree of satisfaction employees have with regard to
the Company’s services, and to review other criteria that
include corporate vision and policies, the teamwork and
collaboration between departments, the training offered
to employees, internal communications, workplace conditions, social rights, acknowledgment and work evaluations, and salary policies. Activities to boost satisfaction
are conducted in areas where satisfaction is low.

We listen to all our employees: The open-door
policy practiced by the General Manager for all
employees, tea chats, breakfast meetings and
picnics as well as intra-company club activities are
important endeavors designed to boost motivation.
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Mutlu Çalışanlar

Happy Employees

Çalışanların şirkete olan bağımlılığını ve memnuniyetini
arttırmaya yönelik turnuvalar düzenlenmekte, çeşitli organizasyonları yapılmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmına
çalışanların aileleri de davet edilerek kurumsal aidiyet
duygusu pekiştirilmektedir.

Tournaments and various other events are organized
for employees in an effort to increase satisfaction and
company loyalty. The families of employees are invited
to some of these events to reinforce a sense of belonging to the company.

Çalışanların doğum günleri, tüm çalışanlarla bir arada
pasta keserek kutlanmaktadır. Çalışanlar evlendiğinde,
çocuğu olduğunda veya yakını vefat ettiğinde, sevinçli ve
hüzünlü günlerine ortak olmak için, tüm çalışan personele duyuru yapılmaktadır.

Employees celebrate birthdays with a cake shared by
colleagues. Weddings, births and deaths of family members are announced to all staff so that employees can
share the happy as well as the sad times in each other’s
lives.

Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi

Performance Evaluation and Improvement System

Tüm çalışanlara, şirket hedefleri doğrultusunda yön verebilmek, şirket önceliklerini ortaya koyabilmek, kaydedilen
ilerlemeleri görebilmek ve çalışanlarının kişisel gelişimlerini artırmak için, Performans Geliştirme Sistemi (PGS)
uygulanmaktadır. Çalışanların hedefleri gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin
planlanması yapılmıştır.

All employees take part in the Performance Improvement System (PIS) in the effort to guide personnel in the
direction of company goals, stress corporate priorities,
acknowledge progress and increase the personal development of each employee. Measuring the achievements
of employees in terms of meeting their goals and the
implementation of an awards system that encourages
future individual development by defining competencies
are planned in the system.

Yılın başında yapılan Personel Geliştirme Sözleşmelerini
önceden belirlenen aralıklarla değerlendirerek sürecin
gidişatı izlenmekte, yılın sonunda değerlendirmesi yapılarak nihai puanlama ile çalışanın performansı izlenmektedir. Performans değerlendirmesinden elde edilen veriler,
eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer planlamasında ve ödüllendirmede kullanılmaktadır.
Ek Haklar
Kayserigaz ailesinin bireyi olan çalışanlara, ihtiyaçları
sebebiyle, talepleri doğrultusunda faizsiz kredi imkânı
sağlanmaktadır. İş göremezlik raporu alan çalışanların
ücretlerinde kesinti yapılmayarak, SGK Prim gün sayısı
kaybı ve maaşından daha az ödenek alması gibi mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçilmektedir.

The Employee Improvement Agreements drawn up at the
beginning of each year are evaluated at pre-determined
intervals, progress is tracked and an assessment of final
scores is made at the end of the year. The data obtained
from the performance evaluations are used in determining training needs, career planning and in rewarding
employees for their achievements.
Fringe Benefits
Employees who are part of the Kayserigaz Family are
able to obtain non-interest loans for their needs upon
their request. Employees who have incapacity reports do
not face deductions in their salaries, losses in their SGK
Premium day counts, or a drop in their salary allocations.
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İletişimin önemli bir paya sahip olduğu
günümüzde şirketlerin başarısına katkı
sağlayan önemli etkenlerden biri de
şüphesiz etkili iletişim. Kayserigaz
Kurumsal İletişim Birimi, kurum içi
ve dışı iletişimi sağlayarak şirketin
başarılı profilini yukarı yönde yönlendirir.
Markanın bilinirliğini olumlu yönde
artırırken, Kayserigaz’ın imajının her
mecrada parlak olmasını sağlar.

Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi, hızlı, inovatif ve
etkili çalışmalarıyla kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerini
canlı tutarak Kayserigaz’ın mevcut imajını korumayı
ve katma değerler eklemeyi amaçlamaktadır. Şirketin,
vizyonuyla uyumlu çalışmalar yapan birim Kayserigaz’ı
sektöründeki “en . . . şirket” unvanına kavuşturmak için
gerekli olan her türlü çalışma ve uygulamayı kusursuz
şekilde yerine getirmeye gayret etmektedir.
Minik Yüreklerin Kahramanı Dolgi: Kayserigaz’ın sosyal
sorumluluk alanında attığı dev adımlardan biri olan
“Dolgi” projesi 2014 yılı içerisinde Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi’nin faaliyetleriyle yoğun bir şekilde
gündeme taşınmıştır. 2011 yılında Kayserigaz tarafından
tescillenen yeşil maskot Dolgi, yalnızca 2014 yılı içerisinde yaklaşık 5 bin çocuk ile bir araya gelmiştir. Doğalgazın
etkin ve verimli kullanılmasını, çevre bilincinin kazandırılmasını ve temiz hava ve çevrenin önemini eğlendirici
tiyatrolarıyla çocuklara öğreten Dolgi, renkli gösterileri,
interaktif oyunlarıyla da çocukların eğlence dünyasının
sevimli kahramanı haline gelmiştir. Diğer yandan, 2014
yılı içerisinde Kurumsal İletişim birimi tarafından çıkarılan
“Dolgi ve Arkadaşları İş Başında” isimli Dolgi’nin 2. hikâye
kitabı çocuklar tarafından beğeniyle karşılanmış ve birçok
hikaye severin kitaplığındaki yerini almıştır.
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In today’s world, where communications
play an important role in our lives, effective
communications is undoubtedly one of
the most important factors determining
a company’s success. The Kayserigaz
Corporate Communications Department
handles both internal and external
communications, guiding the company in
maintaining a consistently positive profile.
The department contributes to constantly
raising brand recognition and seeing to it
that the Kayserigaz image shines brilliantly
in every aspect of business.

The Kayserigaz Corporate Communications Department
keeps the spirit of internal and external operations alive
with its efficient, innovative and effective efforts, seeking
to maintain the Kayserigaz image and generate added
value for the company. The Department works faultlessly
to promote the company’s vision and make Kayserigaz
the best company in the sector in every way.
Dolgi, the Hero of Tiny Hearts: The Kayserigaz “Dolgi”
project is one of the biggest steps the company has
taken in the area of corporate social responsibility and
in 2014, thanks to the efforts of the Kayserigaz Corporate Communications Department, the project attracted
great interest. The green mascot Dolgi, which Kayserigaz
had registered in 2011, brought together approximately
5,000 children only in 2014. Dolgi teaches children how
to use natural gas efficiently and productively, promotes
environment awareness and the importance of clean air
through entertaining stage plays, colorful shows and
interactive games and has become a favorite hero among
children in the world of children’s entertainment. In addition, in 2014, the Corporate Communications Department introduced Dolgi’s second storybook, “Dolgi and his
Friends Go to Work,” which children loved and added to
their library shelves among their favorite books.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
sahnelerdeki yerini alan Dolgi, öğleden önce ve sonra
olmak üzere hafta boyunca toplam 1500 öğrenci ile bir
araya gelerek doğalgazın ve temiz çevrenin önemini
anlatmıştır.

Dolgi also took his place on stage on the occasion of
April 23, National Independence and Children’s Day, when
he gathered together 1500 pupils in morning and afternoon sessions for a week to speak to them about the
importance of natural gas and a clean environment.

Dolgi’nin çevreye yönelik faaliyetlerinin giderek geniş
çapta yankı bulmasıyla birlikte 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi,
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katılımlarıyla organize edilen günde, Dolgi
çevreye olan duyarlılığı ve sosyal faaliyetlerinden dolayı
ödüle layık görülmüştür.

As Dolgi’s activities to promote a clean environment
began to win increasing acclaim, Dolgi was found worthy
of winning an award for environmental awareness and
environment-friendly social activities, which was presented on June 5, World Environment Day, at an event
that was attended by officials from the Governorship of
Kayseri, the Kayseri Metropolitan Municipality, the Provincial Environment and Urban Development Directorate
and the Provincial Directorate of National Education.

Diğer yandan, Ramazan Ayı boyunca da iftar sonrası
Dolgi, Kayseri’nin büyük alışveriş merkezlerinde sahne
almış böylece tüm çocuklarla kucaklaşmıştır. İlerleyen
zamanlarda da çocuk evlerinde kalmakta olan çocuklar
için bir organizasyon düzenlenmiş ve bu organizasyonda
Dolgi çocuklar ile buluşmuştur.

A further achievement was noted when Dolgi took the
stage at the big shopping malls in Kayseri after the iftar
meal during the month of Ramadan to meet with the
city’s children. Later, Dolgi also had the opportunity to be
a part of an event organized for the benefit of children at
children’s shelters.
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Basın İlişkileri: Doğru imajın güçlü bir basın ilişkisiyle
yansıtılabileceğini bilen Kurumsal İletişim Birimi, bugüne
kadar basınla olan ilişkilerini hep en iyi seviyede tutmuştur. Gerçekleştirilen basın ziyaretleri, basına yönelik
aktiviteler bunun en bariz göstergeleri olmuştur. Basın
mensuplarına her yıl özel olarak düzenlenen ‘Basın Bovling Turnuvası’nın 2014 yılında 6. sı coşkulu bir katılım
ile gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, basın kahvaltıları,
düzenlenen organizasyonlara basın mensuplarının davet
edilmesi, Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi’nin basın ile
olan güçlü bağını sürdürmek için yaptığı birkaç uygulama
olmuştur.
Sektörel Paylaşımlar: Her daim ilişkilerini güçlü ve canlı
tutmaya özen gösteren Kayserigaz Kurumsal İletişim
Birimi, 2014 yılı içerisinde bu konudaki çalışmalarını
gayretle sürdürmüştür. Türkiye Doğalgaz Piyasası’nda en
büyük derneğe sahip olan Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları
Birliği (GAZBİR), Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi
tarafından ziyaret edilmiştir. Doğalgaz sektörü ve enerji
piyasasına dair değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Varlığını her platformda gösteren Kayserigaz, 2014 yılı
içerisinde her yıl olduğu gibi Gas and Power ve All Energy
fuarlarına aktif katılım sağlamıştır. Türkiye’nin ve dünyanın enerji devlerinin yer aldığı bu fuarlarda, paylaşımlarda
bulunan ve etkileşim alanını artıran Kayserigaz, sektörle
ilgili deneyimini de geliştirmiştir. 2014 yılında, Kayserigaz,
Gas and Power fuarında, bünyesine kazandırdığı Doğalgaz Eğitim Evi’nden dolayı “Altın Vana” ödülüne layık
görülmüştür.

İletişimini yalnızca iş kültürü ile
sınırlı tutmayan Kurumsal İletişim
Birimi, gerçekleştirdiği kültürel ve
sosyal etkinliklerle de Kayserigaz’ın
vizyonuna yeni anlamlar
kazandırmıştır.
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Press Relations: With its ability to project the right image
in managing its relations with the press, the Corporate
Communications Department has always kept its interactions with the press at the highest level. Visits to the
press, activities for the benefit of journalists are some
of the efforts that are indications of this. The 6th “Press
Bowling Tournament” that is held for members of press
every year enjoyed an enthusiastic reception in 2014. At
the same time, press breakfast events and the inclusion
of members of the press in other organized events are
also a few of the other efforts of the Kayserigaz Corporate Communications Department to maintain its strong
bond with the press.
Sector Interaction Always showing great care to keep its
relations strong and current, the Kayserigaz Corporate
Communications Department continued its work in this
area in 2014 as well. The Kayserigaz Corporate Communications Department paid a visit to the largest association in Turkey’s Natural Gas market, GAZBİR (Natural
Gas Distributors Union of Turkey). Evaluations of the
natural gas sector and the energy market were made
during the visit.
Maintaining a presence on every platform, Kayserigaz,
as it does every year, continued its active participation in
2014 at the Gas and Power and All Energy fairs. Hosting the giant energy companies in Turkey and the world,
these fairs have provided a means for Kayserigaz to increase its interaction and experience within the sector. In
2014, Kayserigaz was awarded the “Golden Valve” prize
at the Gas and Power Fair in recognition of its Natural
Gas Training House.

Kutup Yıldızı Parlıyor: 2014’ün en ses getiren organizasyonlarından birine imza atan Kurumsal İletişim Birimi,
Nisan Ayı içerisinde “Kutup Yıldızı Parlıyor” organizasyonunu gerçekleştirmiştir. Şirketin, misyon ve vizyon
değerlerini daha iyi kavrayabilmek, çalışanlar arasındaki
etkileşimi artırmak ve tüm çalışanlara paylaştıkları
çatının önemini ve büyüklüğünü göstermek adına tüm
personelin katılımıyla gerçekleştirilen Kutup Yıldızı Organizasyonu, Kayserigaz Kurumsal İletişim birimi tarafından
başarıyla organize edilerek, birimin sayısız övgü almasını
sağlamıştır.

Shining like the North Star: One of the most widely
resounding events of 2014 organized by the Corporate
Communications Department was the “Shining like the
North Star” event in April. The North Star Event was
organized to promote a better understanding of the company’s values, as defined in its mission and vision statements, to increase the interaction between employees
and demonstrate to all employees the importance and
significance of the corporation under which they serve.
The Kayserigaz Corporate Communications Department’s
success in organizing the event was greatly appreciated
by a vast audience.

Not confining their communications
activities to corporate culture,
the Corporate Communication
Department also organizes cultural
and social events to add more
meaning to the Kayserigaz vision.
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Çalışan Aktiviteleri: Kurum dışı ilişkilerini başarıyla
yürüten Kurumsal İletişim Birimi, kurum içerisindeki ilişkilerini de büyük bir titizlik ve gayretle yürütmektedir. Birim
tarafından planlı olarak düzenlenen faaliyetlerde, Kayserigaz Çalışanları bir araya gelerek kimi zaman günün
anlam ve önemine atıfta bulunmuş, kimi zamanda aralarındaki maneviyatı güçlendirmişlerdir. Bunun bir örneği
olarak, birim tarafından Kayserigaz Hatıra Ormanı’nda
düzenlenen etkinlikte, Kayserigaz Çalışanları, Soma
Maden Kazası’nda hayatını kaybeden madenciler adına
301 adet fidan dikimi yapmıştır. Diğer yandan, yine her yıl
Kurumsal İletişim Birimi tarafından hazırlanan Kayserigaz
İftar Yemeği ile, Kayserigaz Çalışanları bir araya gelerek
hep birlikte iftarlarını açmış, organize edilen gösterilerle
eğlenmişlerdir. Gerçekleştirilen piknik aktivitesi, tavla
ve bowling turnuvaları, Kayserigaz Kurumsal İletişim
Birimi’nin çalışan iletişimi üzerine verdiği önemin diğer
örneklerinden olmuştur.
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Employee Activities: As with its external operations,
the internal activities of the Corporate Communications
Department are conducted with meticulous care and
boundless energy. Working with a regularly implemented
plan, the Department brings Kayserigaz Employees together from time to time on various occasions, to provide
guidance and raise motivation. One of these events was
the activity organized at the Kayserigaz Memorial Forest,
where Kayserigaz Employees paid a tribute by planting
301 young trees to commemorate the 301 miners who
lost their lives in the Soma Mining Disaster. Another
activity organized by the Corporate Communications
Department was the Kayserigaz İftar Dinners, which
provided Kayserigaz Employees with the opportunity to
congregate and share a meal together, an occasion at
which they were also entertained with the shows that
were presented. The picnics, backgammon and bowling
tournaments that are organized are also examples of the
importance the Kayserigaz Corporate Communications
Department places on employee communications.

Kültür&Sanat ve Sosyal Sorumluluk
Organizasyonları: İletişimini yalnızca iş kültürü ile
sınırlı tutmayan birim, gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal
etkinliklerle de Kayserigaz’ın vizyonuna yeni anlamlar
kazandırmıştır. Çeşitli seminerlerle Kayserigaz’a katma
değerler sağlayan Kurumsal İletişim Birimi, 2014 yılındaki
kültür ve sanat etkinliklerinde de dünyaca ünlü dergilerin
fotoğrafçılığını yapan yetenekli fotoğraf sanatçısını davet
ederek, birikim ve deneyimlerini katılımcılara aktarmasını
sağlamıştır.

Culture & Art, Social Responsibility Events: Not confining their communications activities to corporate culture, the Department also organizes cultural and social
events to add more meaning to the Kayserigaz vision.
Adding value to Kayserigaz with its various seminars, the
Corporate Communications Department organized various events in culture and the arts in 2014, one of these
being the occasion where competent and world-famous
photographic artists were invited to exhibit their works
and to share their experience and portfolios with viewers.

2014 yılı içerisinde Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi
tarafından, Türkiye’de tek örnek teşkil eden Kayserigaz
Doğalgaz Eğitim Evi’nde televizyon programları yapılmıştır. Ramazan Ayı içerisinde düzenlenen organizasyonda,
her gün bir katılımcının konuk olduğu program düzenlenmiş, misafir edilen konukla birlikte sohbet edilerek iftar
vaktinde yayınlanan “Kayserigaz Lezzetli Sohbetler”
isminde yemek programı hazırlanmıştır. Tüm Ramazan
ayı boyunca her sabah Kayserigaz’ın bahçesinden canlı
yayınlanan Ramazan Sohbetleri Programı çekimleri
Kayseri’de hizmet eden Belediye Başkanları, siyasi liderler, sivil toplum örgüt liderleri gibi üst düzey yöneticilerin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece, Kayserigaz’ın
bilinilirliği daha da artmış, yayınlanan programlarla izleyicilerin beğenisi kazanılmıştır.

In 2014, the Kayserigaz Corporate Communications Department took on the production of television programs
at the Kayserigaz Natural Gas Training House, the only
application of its kind in Turkey. The productions were
scheduled for the month of Ramadan and every day,
a program featuring a particular guest was broadcast
at İftar Hour, highlighting a Ramadan chat and a food
program titled “Kayserigaz Palatable Chats.” Again,
all through Ramadan, a Ramadan Chat Program was
broadcast every morning, live from the Kayserigaz gardens, featuring the Mayors of Kayseri’s different districts,
political figures, civil organization leaders and other
high-level administrators. These productions increased
awareness of the Kayserigaz brand and attracted the
great interest of viewers.
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İlk kullanıcıdan nihai kullanıcıya kadar
olan süreç başarılı bir yönetim gerektirir.
Üreticiden tedarik edilen ürünlerin,
aracılardan geçerek tüketicinin hizmetine
sorunsuz sunulması, hizmeti alan taraf
kadar hizmeti sağlayan taraf için de
önemlidir. Kayserigaz Tedarik Zinciri
Birimi, abonelerin hizmetine sunulacak
her türlü ürünün etkin bir şekilde satın
alma süreçlerini yöneterek, doğabilecek
olumsuzlukları önler ve müşteri
memnuniyetine katkı sağlar.

Her yıl kış turizminin merkezi Erciyes’te düzenlenen
“Engelliler Kayak Organizasyonu” na Kayserigaz 2014
yılı içerisinde destek olarak, engellilerin kayak mutluluğunu paylaşmıştır. Bununla birlikte, topluma desteğini
hiçbir zaman esirgemeyen Kayserigaz, Engelliler Haftası
dolayısıyla da Kurumsal İletişim Birimi tarafından organize edilen törende 10 engelli vatandaşa akülü sandalye
yardımında bulunmuştur.
Kurumsal İletişim, Pazarlama Birimi ile ortak hareket
ettiği “Temiz Hava İstiyorum” isimli projede, Kayseri
Erciyes Üniversitesine bağlı Çevre Mühendisliği öğrencileri kulübünün (ERÇEK) katkılarıyla, okullarda doğalgazın
ve temiz çevrenin önemini anlatmıştır. Çevreye duyarlı
bu davranışından dolayı ödüle layık görülen Kayserigaz, edindiği çevreci ödüller bankasına bir yenisini daha
eklemiştir.
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A successful process, from first to last
user, requires successful management.
Channeling goods procured from their
supplier through intermediaries into the
service of the end-user is an important
process, not only for the party receiving
the service but also for the serviceprovider. The Kayserigaz Supply Chain
Department manages the procurement
of every kind of product to be served
to subscribers, working to prevent
any unfavorable circumstances and to
contribute to customer satisfaction.

Another “Disabled Skiers Event” took place in 2014, as
it does every year, at the winter tourism center Erciyes,
and again, the sponsored event provided the opportunity
to share the enjoyment of the skiing experience with disabled citizens. At the same time, the continuous support
Kayserigaz provides to the community was exemplified
in this event organized by the Corporate Communications Department during Disabled Week by the gifts of
battery-operated wheelchairs presented to 10 disabled
citizens.
Corporate Communications, acting in cooperation with
the Marketing Department on the project titled “I Want
Clean Air,” participated in an event in cooperation with
the Environmental Engineering Students Club of Kayseri
Erciyes University, where information was provided to
students about the importance of natural gas and a
clean environment. Kayserigaz was awarded with a prize
for this example of environmental awareness, adding another commendation to its portfolio of collected awards.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Supply Chain Management

Tedarik Zinciri; organizasyonların tedarikçilerinden,
müşterilerine ve son kullanıcıya kadar uzanan tüm ürün,
hizmet, bilgi ve kaynak akışı olarak tanımlanmaktadır.
Akış her iki tarafa da olabilmektedir. Bütün bu akışın
müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı, daha ucuz ve daha kaliteli
olarak karşılayabilmesi için, zincir içinde yer alan temel
iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak, müşteri
memnuniyetini arttıracak stratejilerin ve iş modellerinin
oluşturulmasına da “Tedarik Zinciri Yönetimi” denilmektedir. İşletmelere destek veren tedarik zincirinin diğer
üyelerinin performansı da işletmelerin başarısını direkt
olarak etkilemektedir. Başarılı olabilmek ve başarılarını
sürdürmek için, işletmeler tedarik zincirlerine gereken
önemi vermeli ve tedarik zincirlerini etkin bir şekilde
yönetmeleri gerekmektedir.

The Supply Chain comprises the flow of goods, services,
information and resources, reaching from the suppliers
to customers, and from the customers right down to the
end-user. The flow can go in both directions. “Supply
Chain Management” refers to securing the integration
of all fundamental business processes, the adoption
of strategies that will increase customer satisfaction
and the creation of business models in order to meet
customer needs more rapidly, more inexpensively and
with a higher level of quality. The supply chain supports
corporations and the performance of its members, and
has a direct impact on corporate success. In order to be
successful and to maintain that success, corporations
need to give the supply chain the attention it needs and
manage the process effectively.

Kayserigaz Tedarikçi seçiminde Kurumsal Sosyal Sorumluluk yönüyle tedarikçilerin değerlendirmelerine önem
vermektedir. (Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal) Satınalmalar
da tedarikçi seçimlerinde ve firma değerlendirmelerinde
bu konuya önem verilmekte ve tedarikçilerin geliştirilmesine fayda sağlamaktadır.

In its selection of Suppliers, Kayserigaz places great
importance on evaluating suppliers on the basis of
their contributions to Corporate Social Responsibility.
Ecological, Economic and Social Acquisitions too focus
on this aspect when evaluating and selecting a supplier,
a practice, which in turn benefits the supplier.

Kayserigaz Onaylı Tedarikçi listesindeki firmaların yaklaşık % 75’in de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, % 31’in
de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
% 41’inde 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri bulunmaktadır ve konuyla ilgili oranların arttırılması için
tedarikçiler desteklenmektedir.

About 75% of the companies on the list of Kayserigaz
Approved Suppliers hold certification in ISO 9001 Quality
Management Systems, 31% in OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Advisory Systems, 41% in
14001 Environment Management Systems and suppliers
are encouraged to promote an increase in these rates.

2014 yılı içinde 5 adet yurt içi ve yurt dışı tedarikçi firma
denetim ve/veya ziyaretleri yapılmıştır. Ayrıca fuar organizasyonlarına katılım sağlanarak yeni tedarikçi araştırmaları yapılmıştır.

In 2014, inspections and/or visits were organized to 5
domestic and international suppliers. In addition, the
companies were urged to attend the fairs and investigations for new suppliers were conducted.
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Satınalma

Purchasing

Kayserigaz, Kayseri halkının can ve mal güvenliğini daha
iyi muhafaza edebilmek için satın aldığı doğalgaz alt yapı
malzemelerinde de Türkiye’nin alanlarında en uzman
firmalarıyla çalışmaktadır. Kayserigaz, genç ve dinamik
personeliyle bu firmalara düzenli ziyaretler gerçekleştirerek hem tedarikçi değerlendirmesi yapmakta hem de
malzemeleri imalat aşamalarında görerek gerekli kalite
standartlarına uygunluğunu test etmektedir.

Kayserigaz works with the most specialized companies in the procurement of natural gas infrastructure
materials in order to be able to better protect the lives
and property of the people of Kayseri. With its young
and dynamic staff, Kayserigaz schedules regular visits
to these companies, seeking the opportunity not only to
make an assessment of the supplier but also to test the
compliance of materials to required quality standards at
every stage.

Kayserigaz her geçen yıl büyüyen şebekesinde, kalite anlayışından taviz vermemektedir. Uluslararası standartları
ve TSE standartlarını yakından takip eden vizyon sahibi
yöneticileri ve kalifiye personeliyle, kaliteyi bir yaşam
felsefesi haline getirmeyi amaç edinmektedir.
Bursagaz ve Kayserigaz Satınalma Birimleri arasındaki
ortak satınalma sürecine yönelik karşılıklı işbirliği stratejisine 2014 yılında da devam edilmiştir. Bu sayede malzeme tedarikinde ortak bir sinerji oluşturulması sağlanmış
aynı zamanda güç ve karar birliği yapılarak tedarikçilerin
rekabetçi bir ortamda teklif sunmaları için teşvik edici bir
zemin hazırlanmıştır.

94

Kayserigaz 2014 Faaliyet Raporu

The Kayserigaz network is growing steadily every day,
never compromising its understanding of quality. With its
visionary managers and qualified personnel who closely
follow and monitor international standards as well as
TSE standards, the objective of Kayserigaz is to make
quality a way of life.
The mutual cooperative strategy for the joint purchasing process adopted by the Purchasing Departments of
Bursagaz and Kayserigaz continued to be implemented
in 2014. This made possible a combined synergy in the
procurement of materials and also resulted in strong
collaboration in decision-making, which encouraged
suppliers to submit their proposals on a competitive
platform.

Depo Sevkiyat

Storage and Delivery

Satın alma süreci sonunda Kayserigaz merkez deposuna
gelen yatırım malzemeleri kalite kontrolleri yapılabilmesi
için depo ön kabul alanında bekletilmektedir. Bu aşamada yapılan kontrollerde yatırım malzemesi kalite kontrol
prosedürü esas alınmaktadır. Bu prosedür de aranan
şartlar; Kayserigaz teknik şartnamesine uygunluk, ambalaj, görsel kontrol, marka kontrol, malzeme sertifikası ve
test sonuçlarıdır.

At the end of the purchasing process, the investment
goods arriving at the Kayserigaz central storage facilities are held at the preliminary acceptance area so that
quality control checks can be made. At this stage, quality
control regulations are applied to the investment goods.
These regulations entail the following requirements:
Compliance with Kayserigaz technical specifications,
packaging, visual checks, brand checks, materials certification and test results.

Bu kontroller sonucunda Kalite Kontrol Planı ve Teknik
Şartnameye uygun bulunan malzemenin sisteme fatura
girişi yapılmaktadır. Sistem üzerinden kalite onayları
verilen malzeme/malzemeler stok alanına geçmekte ve
sahada kullanılmak için stoktaki yerini almaktadır. Sahaya çıkana kadar uygun depolama koşullarında bekletilmektedir. Kalite kontrol süreci, malzemelerin depodan
çıkışından sonrada devam etmektedir. Sıkça yapılan saha
kontrollerinde ilgili şartnamelere uygun olarak imalat
yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.
Kayserigaz için satın alması yapılan tüm yatırım, işletme
ve sarf malzemeleri en uygun stok alanlarında muhafaza
etmekte ve SAP sistemi üzerinden stok takibini yapmaktadır. Tüm stok malzemelerinin her ay sonu düzenli
sayımını gerçekleştirerek sayım sonuçları üst yönetime
raporlanmaktadır. Stok malzemelerinin raf ömürleri takip
edilmektedir. Bu kontrollerde FIFO kuralı uygulanmaktadır. Asgari stok seviyelerini sistemi üzerinden takip
ederek ilgililerine anlık bilgi verilmesi sağlanmaktadır.

At the end of the checks, the materials that comply with
the Quality Control Plan and Technical Specifications are
entered into the invoice system. The material(s) with
quality control approval in the system are sent into the
stock area to wait for their turn to be used on the field.
The goods are stored under suitable storage conditions
up until they are sent into the field. The quality control
process continues after the goods are sent out of storage. Frequent field controls make sure that the manufacture is in compliance with the relevant specifications.
All investment, company goods and consumables
purchased for Kayserigaz are stored in the most suitable
storage areas and their stock tracking is carried out on
the SAP system. An inventory is taken of all stocked
goods at the end of each month and the results of the
counts are reported to senior management. The shelf
lives of stocked goods are monitored. FIFO regulations apply to these controls. Minimum stock levels are
tracked on the system and the officials concerned are
informed.
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İdari İşler Birimi

Administrative Affairs Department

Kayserigaz personelinin her türlü ihtiyaçları için çalışan
İdari İşler Birimi’nin en önemli görevlerinin başında 20.000
m² alana kurulu alan üzerinde bulunan Kayserigaz’ın
güvenlik, temizlik, servis ve yemekhane hizmetlerinin
kesintisiz sağlanması gelmektedir. Tüm merkez bina ve
Kayserigaz’a ait RMS istasyonu ve lokasyonların temizliği, servis hizmetleri ve misafirlerin ağırlanması idari işler
personelleri tarafından sağlanmaktadır.

The Administrative Affairs Department works to meet
every need of Kayserigaz employees and among the
most important of this unit’s duties is to maintain the uninterrupted conduct of security, cleaning, transportation
and cafeteria services on the Kayserigaz premises, which
occupies an area of 20,000 m². The personnel working in
Administrative Affairs are responsible for cleaning, transportation services and guest catering in all of the central
building and the RMS stations and locations belonging to
Kayserigaz.

Ayrıca yemekhanenin her türlü sorumluluğu ve şirket
araçlarının bakımı, yakıt takibi ve kiralama işlemleri de
idari işler birimince yapılmaktadır. Kayserigaz’ın 38 araçtan oluşan araç filosu yönetimi ve organizasyonu da idari
işler tarafından gerçekleştirilmektedir.
İdari işler yeni güvenlik noktası ile beraber tüm giriş çıkışları daha iyi kontrol altına alarak daha önceki yıllarda
oluşan güvenlik risklerini de sıfıra indirmiştir.
2014 itibari ile CNG li araç sayısı 6’ya çıkmıştır. Bu
sayede % 50 yakıt tasarrufu sağlanmış ve karbondioksit
salınımının azaltılması sağlanarak çevreye olan duyarlılık
gösterilmiştir.
Araç Takibi Artık Daha Kolay
2014 yılı içerisinde yapılan yeni bir uygulama ile filomuzda bulunan tüm araçlarımıza araç takip sistemi takılarak
araçların anlık hız, günlük kilometre, rölanti de çalışma
süreleri, konum bilgisi gibi teknik detayların takibinin
yapılması sağlanmış olup araç kullanımları daha verimli
hale getirilmiştir.
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In addition, all responsibility for running the cafeteria as
well as the maintenance, fueling and leasing of company
vehicles belongs to Administrative Affairs. The Kayserigaz Administrative Affairs Department manages the
38-vehicle company fleet and all related activities.
Administrative Affairs has increased control of all entrances and exits, including the new checkpoint, and has
brought the security risks that were spotted in previous
years to a zero-risk level.
As of 2014, the number of vehicles running on CNG went
up to 6. This led to a 50% savings in fuel and the resulting reduction of carbon dioxide emissions has proven the
company’s dedication to environment-friendly applications.
Vehicle Tracking is Easier Now
With the new application launched in 2014, all vehicles in
the company fleet entered the Vehicle Tracking System
so that their momentary speeds, daily mileage, idling
time, position data and other technical details could be
tracked in an effort to make the use of vehicles more
efficient.

BASIN YANSIMALARI

PRINTED MEDIA REFLECTIONS
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KAYSERİGAZ’DA KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
CULTURE AND ART ACTIVITIES IN KAYSERİGAZ
13.10.2014
Sosyal sorumluluk projeleri, başarı ödülleri, eğitim seminerleri gibi konularla sık sık gündeme gelen Kayserigaz,
bu kez kapılarını kültür sanat etkinliği için açtı.
Kayserigaz remaining on the agenda with its social
responsibility projects, success awards and education
seminars, is opening its doors for cultural and art activities.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMI’NDA DOLGİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU
DOLGİ MET WITH CHILDREN ON 23rd NATIONAL
DEPENDENCY FESTIVAL
24.04.2014
23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayserigaz’ın sevimli
maskotu Dolgi çevre konulu tiyatrosunu sergiledi.
Due to 23rd National Dependency Festival, Kayserigaz’s
cute mascot Dolgi played its theatre relating environment.
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DOLGİ ÇOCUK TİYATROSU
DOLGİ KID THEATRE
25.11.2014
Kayserigaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk
Evleri’nde yaşayan çocuklara, Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu izleterek keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

As part of its social responsibility projects Kayserigaz
hosted children from the Children’s Home under the
Provincial Directorate of Family and Social Policies
at the Dolgi Children’s Theater where they had fun
watching a play.

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
JUNE 5 WORLD ENVIRONMENT DAY
07.06.2014
Çevreye olan duyarlılığını girdiği her platformda dile
getiren Kayserigaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü
unutulmaz bir günle kutladı.

Kayserigaz, giving voice to its sensitivity to environmental issues on all platforms, celebrated JUNE 5
WORLD ENVIRONMENT DAY in an unforgettable way.

KAYSERİGAZ AĞAÇLARA CAN VERDİ
KAYSERİGAZ GAVE LIFE TO TREES
17.06.2014
2010 Yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde oluşturulan
Kayserigaz Hatıra Ormanı, Kayserigaz çalışanları
tarafından ziyaret edildi. Soma Şehitlerinin de anıldığı
günde, hayatını kaybeden her bir madenciyi temsilen
301 adet fidan dikimi yapıldı.

RAMAZAN AKŞAMLARI DOLGİ İLE CANLANDI
RAMADAN EVENINGS BECAME MUCH LIVELIER
WITH DOLGI
26.06.2014
Kayserigaz, geleceğin parlayan yıldızı olan çocukları
Ramazan’da da yalnız bırakmadı.
Kayserigaz did not leave alone children on Ramadan
days who are the shining stars of the future.
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Kayserigaz employees paid a visit to the Kayserigaz
Memorial Forest, created in 2010 in the Mimarsinan
Organized Industry Zone as part a social responsibility project. 301 trees for each miner who lost their
lives were planted during the special day on which the
Soma Martyrs were commemorated.

4. ENGELLİLER KAYAK FESTİVALİ
4th SKI FESTIVAL FOR DISABLED
25.03.2014
Kayserigaz, çok sayıda katılımcının olduğu 4. Engelliler Kayak Festivali’nde Türkiye’nin bir çok yerinden
Erciyes’e gelen 300 engelli vatandaşla bir araya geldi.
Kayserigaz gathered with 300 disabled citizens who
came to Erciyes from all over Turkey for the 4th Ski
Festival for the Disabled.

KAYSERİGAZ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜ DOLGİ
İLE KUTLADI
KAYSERİGAZ CELEBRATED WORLD
ENVIRONMENT DAY WITH DOLGİ
08.05.2014
Dünya Çevre Günü Dolgi’nin eğlenceli tiyatrosuyla
100’ü aşkın öğrenciyle birlikte Kayserigaz Konferans
Salonunda kutlandı.
World Environment Day was celebrated with Dolgi’s
entertainment theatre by the participation over 100
students in the Kayserigaz Conferance Saloon.
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DEVRİM GİBİ UYGULAMA
REVOLUTION FROM KAYSERİGAZ
28.05.2014
“Tuşlar Arasında Kaybolmaya Son, Kayserigaz’dan
Direkt Bağlan Ayrıcalığı” sloganıyla yola çıkan Kayserigaz, kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor!

ULUSLARARASI BAŞARI ÖDÜLÜ
INTERNATIONAL ACHIEVEMENT AWARD
27.03.2014

Kayserigaz’ın Pir-i Reis isimli projesi, belirlenen
kıstasları ve yapılan mülakattaki şartları başarıyla
karşılayarak, yarışmaya katılan onlarca kamu kuruluşu ve özel firma arasından seçilmeyi başardı.
Pir-i Reis project by Kayserigaz successfully met the
competition criteria and interview requirements, and
achieved to be selected from among dozens of competitors from public and private sector.
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‘Stop Getting Lost among Buttons, Enjoy the Privilege
of a Direct Connection to Kayserigaz’ is the slogan
used by Kayserigaz as the company invites users to a
brand new experience!

KUTUP YILDIZI PROGRAMI
POLE STAR PROGRAM
15.04.2014
Değerleriyle Kayserigaz’ı ileriye taşıyan Kayserigaz
Ailesi, Kutup Yıldızı Projesi’nde bir araya geldi.
Taking Kayserigaz forward with their values, the Kayserigaz family gathered for the Pole Star Project

DÜNYA KİTAP VE KÜTÜPHANELER HAFTASI
WORLD BOOK DAY AND LIBRARIES WEEK
30.04.2014
Topluma olan hassasiyetini her zaman maksimum
seviyede tutan Kayserigaz, “Dünya Kitap Günü ve
Kütüphaneler Haftası” münasebetiyle çocuklar için hazırladığı “Dolgi ve Arkadaşları İş Başında” isimli hikâye
kitabını yayımladı.
As a company that always places utmost care in the
society, Kayserigaz published “Dolgi and Friends as
Work” children’s story book for the “World Book Day
and Libraries Week”.
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KAYSERİGAZ’DA ÖDÜL GÜNLERİ
AWARDS AT KAYSERİGAZ
26.02.2014
Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Gelecek
Kayseri’de’ temalı ödül töreninde Kayserigaz’ın da
içinde bulunduğu grup şirketlerinden biri olan EWE
Turkey Holding, Kayseri’de yaptığı yatırımlarından
dolayı ödüle layık görüldü.
At the awards ceremony for the “The Future is in
Kayseri” event organized by the Kayseri Chamber of
Commerce, EWE Turkey Holding, the group of which
Kayserigaz is a part, received an award for its investments in Kayseri.

DOĞALGAZ SERÜVENİ
NATURAL GAS ADVENTURE
24.02.2014
Doğaya dost, ekonomiğe kardeş olan doğalgazın
haneye ulaşım hikayesini anlatan Kayserigaz Genel
Müdür Yardımcısı Adem Dincay, kullandığımız doğalgazın ne süreçlerden geçtiğini detaylı bir şekilde
kullanıcılara aktardı.
Telling the story of how natural gas reaches our
households,, as a friend to both the environment and
the economy, Kayserigaz Assistant General Manager
Adem Dincay explained to users the details of which
processes the natural gas we use goes through.

KAYSERİGAZ’DAN UYARI
WARNING FROM KAYSERİGAZ
31.05.2014
Kaliteli hizmeti ve müşteri odaklı çalışmalarıyla
Kayseri’nin sorunsuz gaz arzını sağlayan Kayserigaz,
abonelerini yetkili firmalar konusunda uyardı.

Kayserigaz warns its subscribers about the unauthorized and unlicensed natural gas fitting companies.

8. KAYSERİGAZ PİKNİK ORGANİZASYONU
8th KAYSERİGAZ PICNIC ORGANIZATION
09.09.2014
Kayserigaz çalışanları ve ailelerinin yoğun katılımıyla
gerçekleşen 8. geleneksel piknik organizasyonuna, her
yıl olduğu gibi bu yıl da eğlenceli oyunlar, barbekü ve
şişme oyun parkurları damgasını vurdu.
The 8th traditional picnic organization was held with
the participation of Kayserigaz employees and their
families. The picnic was marked this year, as in every
year, by fun games, barbeque and bouncy castles.
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KAYSERİGAZ TİCARET ODASI İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI
KAYSERİGAZ COLLABORATED WITH KAYSERİ
CHAMBER OF COMMERCE
28.08.2014
Doğalgaz tüketiminin her geçen gün arttığı şehirde,
doğalgazla ilgili usulsüzlüklerin ve yanlış çalışmaların
önüne geçmek amaçlı Kayserigaz ve Kayseri Ticaret
Odası ortak şekilde iş birliğine gitmiştir.
In the city where natural gas consumption increases
every day, Kayserigaz and Kayseri Chamber of Commerce initiated collaboration in order to prevent infractions concerning natural gas, and erroneous work.

AYNI ANDA HER YERDE
EVERYWHERE AT ONCE
24.07.2014
Kayserigaz varlığını tüm platformlarda sürdürerek
insanlarla olan kanallarını her zaman açık tutuyor.
Kayserigaz continuing its presence in all platforms
and kept open its channels with people at all times.
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KAYSERİGAZ HERYERDE
KAYSERİGAZ EVERYWHERE
30.06.2014
100’ü aşkın ödeme noktası ve 22 anlaşmalı banka ile
Kayserigaz ödeme noktaları, doğalgaz kullanıcılarını
rahatlatıyor.
Having more than 80 payment points and 22 contracted banks, Kayserigaz comforts the users of natural
gas thanks to its payment points more than 100.

KAYSERİGAZ VOLEYBOL TURNUVASINDA
DOSTLUK KAZANDI
FRIENDSHIP WON IN KAYSERİGAZ VOLLEYBALL
TOURNAMENT
31.05.2014
Abonelerine olduğu kadar, çalışanlarına da aynı hassasiyeti gösteren Kayserigaz, çalışanları için düzenlediği
voleybol turnuvasını bu yıl da coşkuyla tamamladı.
Kayserigaz, which shows sensitivity towards its
employees as well as its subscribers, enthusiastically
completed the volleyball tournament organized for its
employees this year.
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KAYSERİGAZ’DA STAJ
TRAINEESHIP IN KAYSERİGAZ
01.04.2014
Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle,
kamouyuna olan duyarlılığını her daim vurgulayan
Kayserigaz, bünyesinde çalışan stajyerlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kayserigaz emphasizing its sensitivity to press with
its social responsibility projects gave information
about trainess working in Kayserigaz.

MUTLU KIS TARİFİ
HAPPY WINTER SECRETS
17.10.2014
Soğukların giderek kendini hissettirdiği bu günlerde,
Kayserigaz sorunsuz bir kış geçirmenin sırlarını anlattı.
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Kayserigaz offered advice to ensure their subscribers
enjoy a healthy and trouble-free winter.

POLİS OKULU’NA EĞİTİM
EDUCATION TO POLICE ACADEMY
24.03.2014
Kayserigaz, Polis Meslek Yüksekokulu’nda “Temel Doğalgaz ve Doğalgazda Teknik Emniyet Eğitimi” verdi.

Kayserigaz offered a training program, “Basic Natural
Gas and Technical Safety in Natural Gas” at Police
Academy.

DOĞALGAZSIZ SON KIŞ
LAST WINTER WITHOUT NATURAL GAS
22.10.2014
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, bu yılın
Develi’nin doğalgazsız yaşayacağı son kış olacağını
söyledi.
Kayserigaz General Manager Hasan Yasir Bora said
that Develi would live its last year without natural
gas.
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NEFES KESEN YANGIN TATBİKATI
BREATHTAKING FIRE DRILL
11.12.2014
Kış aylarının gelmesiyle doğalgaz tüketiminde meydana gelen artış nedeniyle, Kayserigaz, abonelerini doğalgazı verimli kullanmaları konusunda bilgilendiriyor.

Kayserigaz one of the prominent companies of the
sector with its corporate image has practiced an exciting fire drill which was indistinguishable from the real
ones.

CEP DOSTU ÖNERİLER
WALLET-FRIENDLY SUGGESTIONS
28.05.2014
“Tuşlar Arasında Kaybolmaya Son, Kayserigaz’dan
Direkt Bağlan Ayrıcalığı” sloganıyla yola çıkan Kayserigaz, kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor!
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As natural gas consumption rises with the coming of
winter months, Kayserigaz informs its subscribers on
the efficient use of natural gas.

SESSİZ KATİL UYARISI
SILENT MURDERER WARNING
04.11.2014
Sektörün öncü şirketlerinden Kayserigaz, yaklaşan kış
aylarıyla birlikte doğalgaz firmaları ile yaptığı toplantılara ağırlık vererek vatandaşları istenmeyen olaylara
karşı uyardı.

As natural gas consumption increases by the day,
Kayserigaz laid emphasis on its meetings with assembly and natural gas chimney producing companies and
has warned people about the necessary precautions
to take.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
CUSTOMER SATISFACTION
19.12.2014
Sektörün yıldızı parlayan şirketi Kayserigaz, sahip
olduğu %98’lik müşteri memnuniyet oranını korumayı
başarıyla sürdürdü.

One of the shining stars of the sectori Kayserigaz kept
successfully saving its 98% costumer satisfaction
rate.
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